
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 28.janvārī                                                                                                       Nr.3 

 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas  izglītības iestādē  “Strautiņš” 

 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” skolotājas Agneses 

Smiltnieces (turpmāk – iesniedzēja) 2019.gada 28.oktobra iesniegumu (Nr.ĀND/1-18/19/3268) un 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”  (turpmāk – ĀPII) vadītājas Sandras Breidakas 

2019.gada 4.novembra iesniegumu (Nr. ĀND/1-18/19/3428) par vietas nodrošināšanu ĀPII  ārpus 

kārtas iesniedzējas dēlam H.S. (turpmāk – bērns), jo Agnese Smiltniece strādā ĀPII par pirmsskolas 

skolotāju. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Bērna deklarētā dzīvesvieta ir (adrese) (dati aplūkoti Iedzīvotāju reģistrā 07.01.2020.).  

2. Iesniedzēja strādā ĀPII no 02.09.2019. Kopējais darba stāžs ĀPII ir 9 gadi. Iepriekšējās  darba 

attiecības ar ĀPII  izbeigtas 01.02.2019., beidzoties bērna kopšanas atvaļinājumam. 

3. H.S. ir 3 gadus vecs. 

4. Domes 2017.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”  (turpmāk – 

noteikumi) 20.2.apakšpunkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu 

iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē, bērna deklarētā 

dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kāds no vecākiem ir 

pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības iestādē. 

5. ĀPII spēj nodrošināt vietu iesniedzējas bērna uzņemšanai  jaunākā vecuma bērnu grupā “Cālīši” 

no š.g. 3.februāra. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Bērnu tiesību un aizsardzības likuma 6.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. pantu,   domes 

2017. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”  20.2. apakšpunktu, kā arī 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 07.01.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Uzņemt H.S. (personas kods) Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” ārpus kārtas ar 

03.02.2020.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona tiesā, 

Baldones iela 1A, Rīga. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 


