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Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 
“Riekstiņš” 

 
Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” (turpmāk – 
Iestāde) ir 12 pirmsskolas grupas bērniem no trīs gadu vecuma un viena grupa bērniem no 
pusotra līdz trīs gadu vecumam (papildu informācija - pielikumā). 

Izglītības likuma 17. panta 2.1 punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina vietu bērniem 
pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada 
vecumam līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai).  

Bērnu rindā prioritāri uz Iestādi uzņemšanai no šī gada 1. septembra šobrīd ir 20 bērni 
vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, 48 bērni vecumā no diviem līdz trīs gadiem, 28 bērni 
vecumā no trīs līdz 4,5 gadiem un 8 obligātā izglītības vecuma bērni. 

Lai samazinātu rindā esošo bērnu lielo skaitu (68) vecumā no pusotra līdz trīs gadiem, Iestāde 
ierosina no š.g. 1. septembra reorganizēt 3. grupu “Sienāzīši” un komplektēt to ar bērniem 
vecumā no pusotra līdz trīs gadiem (pašlaik grupa tiek komplektēta ar bērniem vecumā no 3 
gadiem un vairāk). 

Ņemot vērā reorganizējamās grupas bērnu vecumu, tās darbības normatīvajos aktos noteikto 
funkciju kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešams izveidot viena pirmsskolas skolotāja palīga 
amata slodzi, kas 2022. gadā radīs ietekmi uz Iestādes budžetu, palielinot izdevumus par 
3213,34, tajā skaitā darba devēja nodoklis 23,59 % (mēnešalga 650,00 EUR pirms nodokļu 
nomaksas). Ietekme uz Iestādes budžetu 2023. gadā būs 9640.02 EUR (tajā skaitā darba 
devēja nodoklis 23,59 %). 

Iestādes 2022. gada budžeta tāmē līdz š.g. septembrim būs radīta nepieciešamā finanšu 
līdzekļu ekonomija minētās slodzes izveidošanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 
17. panta 2.1 punktu, domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 14.03.2022. 
atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 16.03.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” bērnu uzņemšanas 
kārtībā un 2022. gada 1. septembrī uzņemt 3. grupā bērnus no pusotra līdz trīs gadu 
vecumam. 

2. Ar 2022. gada 1. septembri apstiprināt Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” struktūrā jaunu amata vietu “pirmsskolas skolotāja palīgs”: 



Amata 
nosaukums 

profesijas 
kods 

saime līmenis 
mēnešalgu 

grupa 
Max 
alga 

2022. 
amatalga  

slodze 

pirmsskolas 
skolotāja palīgs 

5312 01 29 I 4 705 650 1 

3. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādei “Riekstiņš” organizēt lēmuma izpildi. 

4. Pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai veikt lēmuma izpildes 
kontroli. 

 

    

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                   M.Sprindžuks 
 

 



Pielikums pie 23.03.2022. lēmuma Nr. 107 

 

Grupas 
kārtas 

numurs 

Bērnu 
skaits 

Dz.gads 
Bērnu vecuma grupa 

2021./2022.m.g. 2022./2023.m.g. 

1.grupa 
“Pūcītes” 

20 2018.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

2.grupa 
“Bitītes” 

20 2016.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

3.grupa 
“Sienāzīši” 

20 2016.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 2 līdz 3 gadu 
vecumam 

4.grupa 
“Mārītes” 

20 2015.gadā 
dzimušie bērni 

(absolventi) 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

5.grupa 
“Lācēni” 

20 2018.-
2020.gadā 

dzimušie bērni 

no 1,5 līdz 2,5 
gadu vecuma* 

no 1,5 līdz 2 
gadu vecumam 

6.grupa 
“Lapsēni” 

20 2016.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

7.grupa 
“Vāverēni” 

20 2017.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

8.grupa 
“Ezīši” 

20 2015.gadā 
dzimušie bērni 

(absolventi) 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

9.grupa 
“Zaķēni” 

20 Jaukta vecuma 
bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

10.grupa 
“Skudriņas” 

20 2017.-
2018.gadā 

dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

11.grupa 
“Taurenīši” 

20 2017.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

12.grupa 
“Pelēni” 

20 2017.gadā 
dzimušie bērni 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

13.grupa 
“Gliemezīši” 

20 2015.gadā 
dzimušie bērni 

(absolventi) 

no 3 gadu 
vecuma 

no 3 gadu 
vecuma 

 


