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LĒMUMS 
Ādažu novadā  

 

2020.gada 24.martā          Nr. 65 

 

Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā 

 

Ādažu novadā pēdējo gadu laikā vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, īpaši ar t bērniem, kuriem 

nepieciešama pieejamība pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem.  

Šobrīd ne visiem bērniem tiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(turpmāk - PII), tāpēc liela daļa no tiem apmeklē privātās PII (aptuveni 404 bērni), un uz vietu 

pašvaldības PII 01.09.2020. paredzama rinda 470 bērniem. 

Ādažu novada dome apzinās nepieciešamību tuvākajos gados meklēt risinājumu jaunas PII 

būvniecībai, jo privāto PII un aukļu pakalpojumu pieejamība arī turpmāk būs ierobežota.  

Pēc Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas pieņemšanas ekspluatācijā un pārceļot uz to 1.– 4.klašu 

skolēnus 2019./2020. mācību gadā, Ādažu vidusskolas (ĀVS) ēkas vienā no korpusiem (C korpuss) 

ir panākts skolēnu skaita samazinājums, tāpēc tā 1. un 2 stāvu un pagrabstāvu (ģērbtuvēm) var 

pielāgot pirmsskolas izglītības programmas pakalpojumu sniegšanai.  

Ņemot vērā, ka ne administratīvi, ne arī saimnieciski nav lietderīgi ĀVS ēkā izvietot esošo 

pašvaldības PII filiāles vai papildu grupas, ĀVS var sniegt pirmsskolas izglītības pakalpojumu 

saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 22.pantu un skolai ir jālicencē attiecīga programma. 

2019.gadā dome piešķīra finanšu līdzekļus EUR 40 000 apmērā tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanai C korpusa fasādes siltināšanai, kā arī ventilācijas, ugunsdrošības un elektroapgādes 

sistēmu rekonstrukcijai, ko paredzēts izstrādāt līdz 2020.gada aprīlim.  

Pirmsskolas izglītības programmas izpildei nepieciešams veikt remontdarbus telpu pielāgošanai 

atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu” (turpmāk – Noteikumi). Veicot telpu pārbūvi atbilstoši Noteikumu prasībām 

ĀVS būtu iespēja īstenot pirmsskolas izglītības programmu 100 bērniem (5 grupas): 

1) 2-3 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

2) 3-4 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

3) 4-5 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem;; 

4) 5 -6 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

5) 6-7 gadu vecuma grupā  – līdz 20 bērniem. 

Papildu ir jāiegādājas mēbeles atbilstoši Veselības inspekcijas vadlīnijām „Vadlīnijas bērnu 

mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības un pakalpojumu vietās”.  

ĀVS budžetā 2020.gada budžetā ir iekļauti finanšu līdzekļi pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanai un C korpusa remontdarbiem, kopā EUR 200’800: 

1) EUR 24’300  - mēbeļu iegādei; 

2) EUR 150’000 - remontdarbiem (ventilācija, ugunsdrošība, elektroinstalācija, garderobes); 

3) EUR 26’500 - kabinetu un ēdnīcas telpas remontam. 
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Papildus nepieciešami vēl 70’090 EUR (t.sk. jaunu amatu finansēšanai no 01.09.2020.): 

1) EUR 1’860 mēnesī, t.sk. VSAI – amatam “direktora vietnieks/metodiķis pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanā”; 

2) EUR 9’230  mēnesī, t.sk. VSAI –  8 amatiem “pirmsskolas pedagogs”; 

3) EUR 3’150  mēnesī, t.sk. VSAI – 4 amatiem “pirmsskolas pedagoga palīgs”; 

4) EUR 700  mēnesī, t.sk. VSAI – amatam “veļas mazgātājs/apkopējs”; 

5) EUR 4’500  metodisko materiālu iegādei; 

6) EUR 2’230  veļas komplektu (200) iegādei; 

7) EUR 1’600 segu un spilvenu iegādei; 

8) EUR 500 mēnesī – veļas mazgāšanai. 

Izdevumi faktiskai ĀVS C korpusa būvniecībai sastāda 485’000 EUR 

No publiskiem informācijas avotiem zināms, ka Ministru kabinets paredz pieņemt noteikumus 

paredzot pašvaldībām konkursa kārtībā iespēju saņemt valsts budžeta līdzekļu aizņēmumu PII 

pakalpojumu paplašināšanai. Minēto noteikumu pieņemšanas gadījumā dome varētu pretendēt uz 

75 % no kopējiem izdevumiem ĀVS telpu pielāgošanai un materiālu iegādei PII pamatdarbības 

nodrošināšanai, t.i. orientējoši  līdz 330’000 EUR, kas precizēsies pēc iepirkuma procedūras. 

Domes projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldība precizēs un iesniegs ārējos 

normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus aizņēmuma saņemšanai. 

Domes projekta neatbalstīšanas gadījumā pašvaldība nespēs realizēt projektu budžeta līdzekļu 

nepietiekamības dēļ. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu,  15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 22.pantu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās 

daļas 6., 7. un 23. punktu, Projektu uzraudzības komisijas 17.01.2020. un Finanšu komitejas 

17.03.2020. atzinumu, Ādažu novada dome                     

                                                                    NOLEMJ:  

1. Atbalstīt ĀVS “C” korpusa 1. un 2. stāva un daļēji pagrabstāva telpu izmantošanu pirmsskolas 

izglītības izglītojamo 5 grupu izvietošanai (kopā līdz 100 izglītojamiem) no 2020.gada 

1.septembra līdz 2024.gada 1.septembrim šādās vecuma grupās:  

1.1. 2-3 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

1.2. 3-4 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

1.3. 4-5 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

1.4. 5-6 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem; 

1.5. 6-7 gadu vecuma grupā – līdz 20 bērniem. 

2. Piedalīties valsts investīciju projektu konkursā aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 

pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai un uzdot ĀVS direktoram organizēt 

attiecīga projekta iesnieguma un ar to saistīto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu 

konkursam. 

3. Pēc projekta apstiprināšanas, ar atsevišķu domes lēmumu noteikt projekta finansēšanas kārtību 

un izdevumu apmaksas avotus.  

4. ĀVS veikt pirmsskolas izglītības programmas izstrādi, organizēt tās licencēšanu un uzsākt 

īstenošanu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.decembrim. 
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5. ĀVS direktoram organizēt ĀVS telpu pielāgošanu normatīvo aktu prasībām lēmuma 1. punktā 

norādīto izglītojamo vecumu grupu uzņemšanai 2020.gadā. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  M.Sprindžuks 

 


