
 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2021. gada 22. jūnijā                                                                                               Nr. 140 

 

Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) šā gada 23. februārī pieņēma lēmumu Nr. 31 “Par 

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

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”, nosakot šādu grupu 

komplektēšanas kārtību uzņemšanai Ādažu vidusskolas pirmskolā (turpmāk – ĀVS PII) ar šā 

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 dzimusi no 2018. gada 1. janvāra 

līdz 31. maijam.. 

Šā gada aprīlī, uzsākot bērnu uzņemšanas procesu uz vakantajām vietām ĀVS PII no 

2021./2022.m.g. (no 1. septembra), 2018. gadā dzimušo bērnu vecuma amplitūda tika 

pagarināta no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1. septembrim. 

Ņemot vērā pieteikumu skaitu uz ĀVS PII uz šā gada 6. maiju (2016. g. dzim. – 3 bērni un 

2017. g. dzim. – 5 bērni), Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

komisijas (turpmāk – komisija) sagatavoja informāciju publicēšanai pašvaldības tīmekļvietnē 

un sociālajās platformās par brīvajām vietām ĀVS PII: 2017. g. dzim. bērniem – 15 vietas, un 

2018. g. dzim. bērniem – 20 vietas, norādot termiņu, līdz kuram vecākiem ir jāveic izmaiņas 

pieteikumos. 

Šā gada 21. maijā ĀVS informēja Komisiju, ka uz ĀVS PII pieteikti 9 bērni, dzim. 2017. g., un 

13 bērni, dzim. 2018. g. 2016. gadā dzimušus 3 bērnus nav iespējams uzaicināt, jo pirmsskolā 

nav brīvu vietu attiecīgajā grupā. 

Šā gada 3. jūnijā Komisija secināja, ka ne 2017. gadā dzimušo bērnu grupā (uzaicinājumam uz 

ĀVS PII piekrita 8 bērnu vecāki), ne 2018. gadā dzimušo bērnu grupā (uzaicinājumam uz ĀVS 

piekrita 11 bērnu vecāki) vakanto vietu aizpildījuma maksimums grupā (20 bērni) nav 

sasniegts, un 7. jūnijā pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajās platformās pašvaldība atkārtoti 

informēja iedzīvotājus  par brīvajām vietām ĀVS pirmsskolas grupās. Uz šā gada 16. jūniju 

rindā uz ĀVS PII pieteikts tikai viens bērns (dzim. 2017. g.), tādejādi, 1.septembrī apmācības 

uzsāks 2 nepilnas grupas (2017. g. dzim. 9 bērni, 2018. g. dzim. 14 bērni). 

Pašvaldībai jārod iespēja vēl 30 obligāto izglītības vecumu (5-6 g.) sasniegušo bērnu 

nodrošināšanai ar vietu pašvaldības bērnudārzā, jo bērni ir reģistrēti rindā uz Ādažu pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš”’(turpmāk – ĀPII). Ir noskaidrots, ka 17 bērniem vieta 

pašvaldības PII ir ļoti aktuāla, bet ĀPII brīvu vietu nav. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 4. pantu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un 

pamatizglītības iegūšana no piecu gadu vecuma. Arī Vispārējās izglītības likuma 20.1 pantā 

noteikts, ka bērniem no piecu gadu vecuma pirmsskolas izglītības programmas apguve ir 

obligāta un pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina šādu bērnu sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei. 



 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Izglītības likuma 4. pantu, Vispārējās izglītības 

likuma 20.1 pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”: 

1.1. izteikt 1. punktu jaunā redakcijā: 

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

aprīli:  

1.1. 20 vietas (1 grupa) 2016. gadā dzimušiem bērniem; 

1.2. 20 vietas (1 grupa) 2017. gadā dzimušiem bērniem; 

1.3. 20 vietas (1 grupa) bērniem, kuri dzimuši no 01.01.2018. līdz 01.09.2018.” 

1.2. papildināt lēmumu ar šādu 11. punktu: 

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

septembri:  

11.1. 20 vietas (1 grupa) 2016. gadā dzimušiem bērniem; 

11.2. 20 vietas (1 jaukta vecuma grupa) bērniem, kuri dzimuši no 01.01.2017. 

līdz 01.09.2018.” 

2. Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam kontrolēt lēmuma izpildi. 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M. Sprindžuks 
 


