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Par bērnu skaitu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”, īstenojot iekļaujošo 

izglītību 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš“ (turpmāk – Ādažu 

PII “Strautiņš”)  iesniegumu ar lūgumu divās jaukta vecuma 25 bērnu grupās samazināt uzņemamo 

bērnu (dzimuši 2018.gadā) skaitu.   

 Ādažu PII  “Strautiņš” bērnu skaits grupā līdz šim tika noteikts, ņemot vērā Ministru kabineta 

2013.gada 17. decembra noteikumus Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 19. punktu, kas 

nosaka  minimālo telpu platību uz vienu izglītojamo.  Vēsturiski 13 grupās tika uzņemti 25 

izglītojamie, bet pieaugot bērnu skaitam novadā un  izveidojot papildus vietas, izglītojamo skaits 

grupā  sasniedza 26.  

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” nosaka, ka pirmsskolas 

izglītības grupā, īstenojot arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu, iekļauj bērnus ar 

speciālām vajadzībām, ievērojot normatīvo regulējumu.  

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek 

uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas 

izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 17.2. apakšpunkts nosaka, 

ka  uzņemot izglītojamo vispārējās izglītības iestādē, lai īstenotu pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumā ieteikto speciālās izglītības programmu vai pedagoģiski medicīniskās 

komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumā noteiktos atbalsta pasākumus, 

izglītības iestāde nodrošina, ka vienā klasē var integrēt (iekļaut) kopumā ne vairāk kā četrus 

izglītojamos ar speciālām vajadzībām, no kuriem  vienā grupā var tikt integrēti ne vairāk kā četri 

izglītojamie ar valodas, mācīšanās vai garīgās veselības traucējumiem.  

Lai arī regulējums par izglītojamo skaitu grupā, kurā  tiek integrēti izglītojamie ar mācīšanās 

traucējumiem ir zaudējis spēku (līdz šim tas ir bijis 20 bērnu grupā), un jaunajos noteikumos nav 

minēts ieteicamais izglītojamo  skaits, pieredze citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs rāda, ka 

20 izglītojamie grupā, kurā tiek īstenota iekļaujošā izglītība, ir optimāls, lai to veiksmīgi īstenotu. 

Ādažu PII „Strautiņš” atbalsta komanda 2020./2021.m.g. konstatēja atbalsta pasākumu 

nepieciešamību 22 izglītojamajiem. Mācību gada sākumā iestādē tika uzņemti 3 izglītojamie ar 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumiem (2 ar jauktas attīstības traucējumiem- programmas 

kods 01015611, kā arī 1  ar valodas traucējumiem- programmas kods 01015521).  Atbalsta 

komandai sadarbojoties ar vecākiem, vēl 3 izglītojamie apmeklēja pedagoģiski medicīnisko 

komisiju, kurā atzinumus ieguva 2 (valodas traucējumi, jauktas attīstības traucējumi), bet 1 

jāatkārto izmeklējumi. Atbalsta komanda turpina mērķtiecīgu darbu ar 7 izglītojamiem un viņu 
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vecākiem, kuriem nepieciešams apmeklēt pedagoģiski medicīnisko komisiju. Pārējie izglītojamie 

tiek vēroti dinamikā, ņemot vērā vecumposmu. 

 Lai kvalitatīvi tiktu īstenota iekļaujošā izglītība PII “Strautiņš”,  2021./2022.m.g. tiek plānots divās 

grupās samazināt izglītojamo skaitu par 1 bērnu, iekļaujot tajās 2-3 izglītojamos ar mācīšanās  

traucējumiem. Līdz 2023./2024.m.g. plānots  pakāpeniski samazināt izglītojamo skaitu 13 grupās 

(22 izglītojamie), lai nodrošinātu iekļaujošās izglītības veiksmīgu īstenošanu. 

Lai nodrošinātu bērnu skaita samazinājumu divās  grupās, nepieciešams veikt izmaiņas 

2021./2022.m.g. uzņemamo bērnu skaitā (dzimuši 2018.g.), samazinot to par 2 bērniem.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu, ņemot vērā iepriekš 

minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 3. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 4. punktu,  Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.716 “Noteikumi par 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 1. 

pielikuma 9. punktu, Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas 01.06.2021. atzinumu, Ādažu 

novada dome    

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas 2021./2022.m.g. uzņemamo bērnu skaitā (dzimuši 2018.g.), samazinot 

uzņemamo bērnu skaitu par 2 bērniem. 

2. Uzdot ĀPII veikt nepieciešamās darbības  speciālo pirmsskolas izglītības programmu 

licencēšanai līdz 2022.gada 1.septembrim. 
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