
 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2021.gada 14.janvārī                                                                                                            Nr.1 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par 

bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” 

Ādažu novada dome 2020.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” (turpmāk – lēmums Nr.254), nosakot  

grupu komplektēšanas kārtību ar 2021.gada 1.martu – 60 vietas (3 grupas) 2016.gadā 

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

2020.gada decembrī dome nosūtīja  informatīvās vēstules  rindā esošo 2016.gadā dzimušo 50 

bērnu vecākiem un 2017.gadā dzimušo 50 bērnu vecākiem, kuri kā vēlamo pirmsskolas 

izglītības programmas apmācības uzsākšanas gadu bija norādījuši 2020./2021. mācību gadu.  

Līdz 2021.gada 4.janvārim pozitīvas atbildes sniedza  2016.gadā dzimušo 14 bērnu vecāki un  

2017.gadā dzimušo 17 bērnu vecāki. 

2021.gada 4.janvārī tika nosūtītas vēl 33 vēstules 2016. un 2017.gadā dzimušo bērnu vecākiem, 

kuri kā vēlamo apmācības uzsākšanas gadu norādīja 2020./2021. mācību gadu, kā arī plānots 

informēt rindā esošo 2016. un 2017.gadā dzimušo bērnu vecākus, kuri pakalpojuma 

saņemšanas gadu norādīja 2021./2022. mācību gadu. 

Sakarā ar būvniecības darbu izpildes objektīvu aizkavēšanos, pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošana Ādažu vidusskolā (turpmāk – ĀVS) tiks uzsākta ar 2021.gada 1.aprīli. 

Ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības programmas apguve ĀVS grupās paredzēta bērniem no 

3 gadu vecuma un iedzīvotāju ierosinājumu uzņemt arī 2018.gada janvārī un februārī dzimušos 

bērnus, ir lietderīgi veikt grozījumus domes lēmumā Nr.254, nosakot grupu komplektēšanas 

kārtību uzņemšanai ar 2021.gada 1.aprīli – 40 vietas (2 grupas) 2016.gadā dzimušiem bērniem, 

40 vietas (2 grupas) 2017.gadā dzimušiem bērniem un 20 vietas (1 grupa) bērniem, kuri dzimuši 

no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam. Uz 2021.gada 1.aprīli šiem bērniem būs 

pilni 3 gadi un tas atbilst plānotajam bērnu vecumam ĀVS pirmsskolas grupās.  

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

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas 2021.gada 5.janvāra atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumā Nr.254 “Par bērnu 

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”: 

1.1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

“1.    Noteikt grupu komplektēšanas kārtību bērnu uzņemšanai ĀVS PII ar 2021. gada 

1. aprīli:  

1.1. 40 vietas (2 grupas) 2016.gadā dzimušiem bērniem; 

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



 

 

1.3. 20 vietas (1 grupa) bērniem, kuri dzimuši no 2018. gada 1. janvāra līdz 

31. martam.” 

1.2.    papildināt lēmumu ar jaunu 1.1 punktu šādā redakcijā: 

“1.1 Ja 1.punkta izpildei tiks pieteikts mazāks bērnu skaits, informēt tos rindā esošo 

2016. un 2017.gadā dzimušo bērnu vecākus, kuri pakalpojuma saņemšanas gadu 

norādīja 2021./2022.mācību gadu, par iespēju saņemt pakalpojumu ar 2021.gada 1. 

aprīli.”    

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

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


