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2021. gada 31. augustā        Nr. 70  

 

Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2020. gada 3. decembra lēmumā 

Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”  

 

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

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” (turpmāk – Lēmums Nr. 254) 

par Ādažu vidusskolas pirmsskolas (turpmāk – ĀVSPII) grupu komplektēšanas kārtību 

uzņemšanai ar 2021. gada 1. martu. Ņemot vērā faktiski uzņemto bērnu skaitu ĀVSPII un grupu 

komplektēšanu, Lēmumā Nr. 254 tika veikti vairāki grozījumi, precizējot grupu 

komplektēšanas kārtību bērnu uzņemšanai ar 2021. gada 1. aprīli un ar 2021. gada 1. septembri: 

1) 2021. gada 23. februāra lēmums Nr. 31 “Par grozījumu Ādažu novada domes 

03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā 

Ādažu vidusskolā””; 

2) 2021. gada 22. jūnija lēmums Nr. 140 “Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. 

lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu 

vidusskolā””. 

Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisija (turpmāk – komisija) 

šā gada 26. augustā uzklausīja Ādažu vidusskolas direktora Česlava Batņas informāciju par 

vakantajām vietām ĀVSPII un atbalstīja priekšlikumu - noteikt jaukta vecuma grupu 2016. un 

2017. gadā dzimušiem bērniem un viena vecuma grupu 2018. gadā dzimušiem bērniem.  

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 

pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

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

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” un izteikt 1.1 

punktu šādā redakcijā: 

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

septembri:  

11.1. 20 vietas (1 grupa) 2018. gadā dzimušiem bērniem; 

11.2. 20 vietas (1 jaukta vecuma grupa) bērniem, kuri dzimuši no 01.01.2016. 

līdz 31.12.2017.” 

2. Ādažu vidusskolas direktoram nodrošināt lēmuma izpildi. 

3. Pašvaldības administrācijas Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam kontrolēt 

lēmuma izpildi. 

  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


