
 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 3.decembrī                                                                                                Nr.254 

 

Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā 

Ādažu novada dome 24.03.2020. pieņēma lēmumu Nr.65 “Par pirmsskolas izglītības 

programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” (turpmāk – ĀVS), atbalstot ĀVS “C” korpusa telpu 

pārbūvi pirmsskolas izglītības 5 grupu darbības uzsākšanai 2021. gadā. 

25.08.2020. dome pieņēma lēmumu Nr.177 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

24.03.2020. lēmumā Nr.68 “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu 

vidusskolā””, nosakot, ka ĀVS pirmsskolas izglītības grupās uzņemamo bērnu vecumu dome 

noteiks ar atsevišķu lēmumu.  

Šī gada novembrī pašvaldības rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs bija šāda 

situācija: 

Dzimšanas 

gads 
Bērnu skaits rindā Uzņemamo bērnu statuss 

2015. 26 8 bērni apmeklē PPII “Pasaku valstība”. 

6 bērni apmeklē ĀBVS. 

2 bērni apmeklē  PPII “Patnis”. 

3 bērni apmeklē Rīgas pašvaldības PII. 

2 bērni apmeklē Brīvo Austras skolu.  

1 bērns apmeklē PPII “Pētnieku darbnīca”. 

1  bērns apmeklē PPII “Pūču skola”. 

3 bērni nav reģistrēti nevienā pirmsskolā. 

2016. 98 2021. gadā būs pieci gadi 

2017. 122 2021. gadā būs četri gadi 

2018. 179 2021. gadā būs trīs gadi 

2019. 171 2021. gadā būs divi gadi 

2020. 132  

Ņemot vērā 2020. gadā pieļautās jaunākā vecuma bērnu grupu izveides sekas (2016. un 2017. 

gadā dzimušo bērnu uzņemšana pašvaldības PII tika uzurpēta par labu jaunāka vecuma 

bērniem), 2021. gadā būtu nosakāma šāda Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu 

komplektēšanas kārtība pieteikumu iesniegšanas secībā: 

1) izveidot 3 grupas (60 vietas) 2016. gadā dzimušiem bērniem; 

2) izveidot 2 grupas (40 vietas) 2017. gadā dzimušiem bērniem; 

3) ar atsevišķu domes lēmumu noteikt uzņemšanas kārtību gadījumā, ja grupas objektīvi 

netiks nokomplektētas iepriekš minētajā kārtībā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu,  Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumu 

Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmu paraugiem” 3.punktu, domes 2017.gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr. 24/2017 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 



 

 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 30. punktu, Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas 

01.12.2020. atzinumu, Ādažu novada dome    

NOLEMJ: 

1. Noteikt ĀVS šādu grupu komplektēšanas kārtību uzņemšanai ar 2021. gada 1. martu: 

1.1.   60 vietas (3 grupas) 2016. gadā dzimušiem bērniem; 

1.2.   40 vietas (2 grupas) 2017. gadā dzimušiem bērniem.  

2. Ar atsevišķu domes lēmumu noteikt vakanto vietu komplektēšanas kārtību gadījumā, ja 

objektīvi netiks nodrošināta lēmuma 1. punkta izpilde.   

3. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei līdz šā gada 9.decembrim 

iesniegt ĀVS direktoram uzņemamo bērnu sarakstus. 

4. Sabiedrisko attiecību daļai, sadarbībā ar Ādažu vidusskolu, nodrošināt informāciju 

iedzīvotājiem. 

5. Domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam kontrolēt lēmuma izpildi. 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 


