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2021. gada 29. septembrī
Par izglītojamo skaita samazināšanu PII “Strautiņš” ģimenes grupās

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 “Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu” 19. punktu, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupās
(t.s. “ģimenes grupās”) izglītojamajiem ir paredzētas 23-26 vietas (atkarībā no telpu platības).
Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 716 “Noteikumi par valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” nosaka, ka
pirmsskolas izglītības grupās, īstenojot arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu, iekļauj
bērnus ar speciālām vajadzībām, ievērojot normatīvo regulējumu.
2021./2022. mācību gadā 5 no 12 ģimenes grupām bija 7 bērni, kuriem nepieciešami atbalsta
pasākumi, taču šādu izglītojamo integrēšanai nepieciešams veltīt vairāk uzmanības un laika, ko
nav iespējams nodrošināt pašreizējo grupu skaitliskā piepildījuma ietvaros, un izglītojamo
skaits grupās pakāpeniski ir jāsamazina.
Ādažu PII “Strautiņš” ir lielākais izglītojamo skaits grupās, salīdzinot ar citām iestādēm, jo
Ādažu vidusskolas pirmsskolas PII, Carnikavas PII “Riekstiņš” un Siguļu PII “Piejūra”
izglītojamo skaits grupās ir 20 izglītojamie, bet Kadagas PII “Mežavēji” - 24 izglītojamie.
Izglītības iestāžu maiņas rezultātā 2021. gada 1. septembrī ģimenes grupās atbrīvojās 8 vietas,
ļaujot samazināt izglītojamo skaitu grupās. Izglītojamo skaita pakāpeniska samazināšana
grupās (pielikumā) nodrošinātu iespējami vienādu izglītojamo skaitu pašvaldības visu PII
grupās un vienlīdzīgu attieksmi pret darbiniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1.2 punktu, Ministru kabineta 2018.
gada 21. novembra noteikumu Nr. 716 “Par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un
pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” 3.1. apakšpunktu, ārkārtas Izglītības, kultūras,
sporta un sociālās komitejas 22.09.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Līdz 2022./2023. mācību gadam pakāpeniski samazināt izglītojamo skaitu PII “Strautiņš”
ģimenes grupās (pielikumā).
2. Pašvaldības administrācijas izglītības struktūrvienības vadītājam kontrolēt lēmuma izpildi.
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Pielikums

Izglītojamo skaita samazināšana PII “Strautiņš” ģimenes grupās
Grupas Nr. un
nosaukums

Izglītojamo skaits
2021./22.m.g.

2022./23.m.g.

1. “Sunīši”

25

24

2. “Kaķīši”

26

24

3. “Aitiņas”

25

24

4. “Zaķīši”

25

24

5. “Mārītes”

23

23

6. “Bitītes”

25

24

7. “Vāverēni”

23

23

8. “Lācīši”

24

24

9. “Lapsiņas”

25

24

10. “Pelītes”

24

24

11. “Zivtiņas"

25

24

12. “Taurenīši”

25

24

