
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 3.decembrī                              Nr.25 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 11 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 

Adrija Keiša (LZS), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Liāna Pumpure (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Everita Kāpa, Guntis Porietis. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 10:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā. 

2. Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtības pilnveidi Ādažu novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs. 

1.§ 

Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā 

(Ināra Briede) 

Ziņo par bērnu uzņemšanas un grupu komplektēšanas kārtību Ādažu vidusskolā ar 2021.gada 

1.martu. 

M.SPRINDŽUKS, I.BRIEDE, Č.BATŅA, E.ŠĒPERS, K.DĀVIDSONE, P.BALZĀNS, 

A.KEIŠA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.00.23 – 0.15.00] par: 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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1. bērnu uzņemšanas kārtību (M.Sprindžuks vērš uzmanību, ka bērni, kuri jau apmeklē 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes netiks pārcelti uz grupām Ādažu 

vidusskolā); 

2. bērnu uzaicināšanu un grupu komplektēšanu – komplektējot grupas Ādažu vidusskolā, 

datubāzē veidos uzņemamo bērnu sarakstus pieteikumu reģistrēšanas secībā un 

uzaicinās bērnus apmeklēt iestādi); 

3. bērnu vecumposmiem un iespēju komplektēt grupas Ādažu vidusskolā ar obligātās 

pirmsskolas izglītības vecuma bērniem; 

4. nepieciešamību sniegt informāciju bērnu vecākiem un bērnu likumiskajiem 

pārstāvjiem, kuri nav bērnu vecāki par uzņemšanas kārtību un procesu no 2021.gada 

1.marta; 

5. vakanču izsludināšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem un pedagogu palīgiem; 

6. paveiktajiem remontdarbiem un vaicājamajiem labiekārtošanas darbiem Ādažu 

vidusskolas C korpusā, sagatavojot grupas bērniem. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks 

(RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Edvīns Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā 

Ādažu vidusskolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtības pilnveidi Ādažu novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

(Ināra Briede) 

Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja šā gada 1.decembrī ierosināja Ādažu 

novada pašvaldībā izveidot Bērnu uzņemšanas komisiju, kas izskatītu pirmsskolās uzņemamo 

bērnu rindas stāvokli, pārbaudītu uzņemamo bērnu saraksta atbilstību domes noteiktajai 

kārtībai un skaidrotu sabiedrībai bērnu uzņemšanas saraksta apstiprināšanas rezultātus. 

Līdzīgas komisijas darbojās vairākās citās pašvaldībās, piemēram Mārupes novadā un 

Ķekavas novadā. Mārupes novadā komisijā darbojas divi izglītības struktūrvienības 

darbinieki, pašvaldības PII vadītāji un skolu direktori. Komisijas sēdes notiek pēc 

nepieciešamības vidēji 4 – 6 reizes gadā. Ādažu novadā minēto darbu veic pirmsskolas 

izglītības iestāžu vadītāji un domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, taču 

pašvaldība šajā gadā vairākkārt apzināja pieļautos trūkumus minētās funkcijas izpildes 

organizācijā un komunikācijā ar bērnu vacākiem, sabiedriskajiem mēdijiem un uzraugošajām 

institūcijām. 

Komisijas darbības mērķis būtu nodrošināt labas pārvaldības principu, t.sk. atklātību pret 

privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, kā arī taisnīgas un pārskatāmas procedūras. 

Komisija pieņemtu lēmumus par bērna uzņemšanu pašvaldības pirmsskolās, uzņemamo bērnu 

saraksta izveidošanu normatīvajos aktos noteikatjā kārtībā, bērnu reģistrācijas datu uzskaites 

regulāru pārraudzību un datu kontroli, u.tml. 

Lai Ādažu novadā izveidotu šādu komisiju, nepieciešams veikt grozījumus domes 2017.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī 

domes Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas šā gada 7.jūlija atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Uzdot domes izglītības un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei sagatavot un 

iesniegt izskatīšanai domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas  2021. 

gada 5.janvāra sēdē grozījumu domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu, attiecībā uz bērnu reģistrācijas un 

uzņemšanas kārtības pilnveidi Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam kontrolēt lēmuma izpildi. 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:34. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


