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Pastāv rinda – nepieciešamas investīcijas

Jaunpils novads 58 151 38,41% Savā rīcībā esošās telpas ir pielāgojuši un izmanto pilnībā, nepieciešams celt jaunu PII vai
izskatīt citas alternatīvas. Nepieciešams investīcijas.
Uz 1.sptembri plāno, ka rinda būs 20.

Stopiņu novads 272 777 35,01% No 3 gadiem visiem bērniem nodrošināta vieta.
Grib būvēt piebūvi pie skolām, bet nevar paņemt aizņēmumu.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem būvē piebūvi PII „Pienenīte”, kurā tiks atvērtas vēl piecas
grupas ar 2012.gada 1.septembri, kā arī esošā korpusa ēdamzāle tiks pārbūvēta par grupas
telpām un ar 2012.gada 1.septembri tiks atvērta vēl viena grupa (kopā – 6 jaunas grupas), jo
ir izbūvēta jauna virtuve un ēdamzāle jaunajā piebūvē.
Lai pašvaldība spētu aprīkot jaunās grupas, virtuvi un ēdamzāli, aktu un sporta zāli,
administrācijas telpas ar visu nepieciešamo kvalitatīva darba uzsākšanai ar 2012.gada
1.septembri, vienīgais lūgums – dot iespēju pašvaldībai ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz
pieciem gadiem LVL 250 000 apmērā.

Ķekavas novads 679 1966 34,54% Pastāv PPP projekti.
Deleģēšanas līguma ietvaros, privātās PII maksā 118 latus par bērnu/mēnesī (pašvaldības
vidējās izmaksas). Uz jebkuru citu privāto PII maksā 50 latus.
Plāno šogad nodrošināt 220 vietas, atvērt 4 grupas pie skolām.
Nepieciešams kredīts sākumskolas izveidei, pie kuras būtu klāt arī PII grupas.
Domā par aukļu dienesta izveidi (līdzīgi kāds ir Liepājā) – plānots slēgt trīspusējo līgumu
par 118 latiem mēnesī.
Pēc pašvaldības pieredzes rindā stāv no 1,5 g., bet pēc tām visi atliek vismaz līdz 2 gadiem.

Mārupes novads 538 1775 30,31% Pašvaldība nodrošina ar vietām PII vienīgi bērnus no 3.g., savukārt tikai privātie ir  no 1.5 –
3 g. Pašvaldība 1.5 g. vecu bērnu  vietas likvidēja, jo reāli stāvēja tukšas.
Jaunajā mācību gadā iespējams būs uzņemt vēl 100 bērnus.
No 1.5 – 3.g. līdzmaksājumu sniedz tikai 50 latus (nav izglītošanās process).
Ir PPP dalībnieks (Mārupe-Ķekava-Tukums) – 2.3 milj., 280 bērniem.
Sniedz līdzmaksājumu privātām PII 127 latus mēn. Vecumā no 3 g.(vidējās pašvaldības
izmaksu apmērā).
Privāto PII iespējas izsmeltas.
Ir noslēgts 4 gadu ilgs līgums (iepirkums) ar privāto PII – 350 bērni apmeklē.



Plāno iegādāties koka karkasu mājas pa 350 tūkst. (48 bērniem).
Kā risinājums būtu – ļaut piekļuvi Eiropas struktūrfondu līdzekļiem.

Garkalnes novads 171 610 28,03% No 2 g. vec. līdzfinansējums uz privātās PII tikai novada teritorijā – 100 latu
mēnesī/bērnam.
Pašvaldības dārziņos ir tikai no 3 g. vec. nav iespēja paņemt no 1.5 – nav resursu.
Saredz risinājumu – celt pilnīgi jaunu izglītības iestādi, esošo likvidēt un novirzīt citiem
mērķiem.
Ir uzsāktas diskusijas ar FM kredīta saņemšanai.

Tērvetes novads 51 213 23,94% Nav telpas, kurās nodrošināt PII – nepieciešams būvēt un paplašināt esošo PII, izveidojot
2.stāvu.
Nepieciešams aizņēmums, tad problēma tiks atrisināta.

Iecavas novads 149 680 21,91% Nav pašvaldībai telpas, kur izvietot.
Pašlaik ir jauktās grupas (dažādu vecumu bērni kopā vienā grupā), kas savukārt uzliek
papildus slodzi pedagogiem.
Pašlaik ir gatavs projekts piebūvei (ir jau veikti siltināšanas darbi projekta ietvaros) –
nepietiek finansējums. Būtu nepieciešams kredīts vai struktūrfondu finansējums.
Nav nepieciešams celt jaunu PII, jo katastrofāli samazinās iedzīvotāju skaits.
Nav privāto PII, jo nav telpu un paši jaunas ēkas par saviem līdzekļiem nevēlas celt.
Nav līdzmaksājums uz privātajām PII citos novados – šāda iespēja nav apskatīta.
Daudzi bērni rindā ir no 1.5 – 2 g., kas rindu atliek un fiziski nemaz neapmeklē PII.

Pastāv rinda – nav pietiekams redzējums

Ādažu novads 363 864 42,01% Reāla rinda š.g. martā - brīvu vietu PII nav.
Ņemot vērā, ka patlaban ir stabilizācijas plāns, nekādas papildus finanšu darbības vai
ieguldījumi nav iespējami. Pašlaik var atļauties uz vienu bērnu tērēt ne vairāk kā 50 latus.
Pašlaik jau dod līdzfinansējumu uz jebkuru privāto PII (atrašanās vieta nav būtiska) – 50 lati
mēnesī, tomēr saglabājas rindā.
Kā risinājumu redz telpu pielāgošanu, bet nav finansējums.

Rīga 4343 42 969 10,11% Ir 153 pašvaldību PII un 64 privātās PII.
Piecos privātajos PII ir deleģētās grupas (deleģēšanas līgums), kur tiek piešķirts
līdzfinansējums 125 lati/mēn. (summā ir iekļautas arī investīciju izmaksas). Šajā līgumā
iekļauts nosacījums, ka vecākiem nav jāmaksā papildus par pamatpakalpojumu.
Ir brīvas vietas, jo vecāki neizvēlas un kūtri piesakās.
Ir 19 grupas pie izglītības iestādēm un divas interešu izglītības grupas.
Šī gada septembrī, kad 6-gadīgie uzsāks izglītošanos pamatizglītībā, atbrīvosies liela daļa
grupiņu, kas lielā mērā mazinās rindu.
Neskatoties uz to, ka ir lielas rindas, privātās PII ir brīvas vietas – vecāki neizvēlas. Privātās
PII vidējās izmaksas svārstās no 100 – 300 latiem.
Mazinoties dzimstībai, rinda pēdējos gados ļoti samazinās.



Bērnam ejot privātā PII un izstājoties no rindas, tiek nodrošināts pašvaldības
līdzfinansējums 93 latu apmērā (vidējās izmaksas). Savukārt, ja vecāks saglabā rindu uz
pašvaldības PII, līdzfinansējums tiek nodrošināts 30 latu apmērā.
Redz risinājumu – nepieciešams finansējums. Renovē telpas, ceļ jaunu PII, atver jaunas
grupas pie izglītības iestādēm (nākotnē galvenais akcents).

Pastāv rinda – problēma drīzumā tiks atrisināta

Ropažu novads 150 463 32,40% Zaķumuižas pamatskolā ar 01.09.2012.g. papildus uzņems 9 bērnus (papildus tiek
sagatavotas telpas) un 2012.g. budžetā paredzēts finansējums. Plānots ar š.g. septembri
problēmu atrisināt.

Baltinavas novads 14 44 31,82% Telpu trūkums, nav kur izvietot.
Bet tagad bērni ir mājās, jo vecākiem nav darba, līdz ar to rinda drīzāk formāla.

Siguldas novads 419 1333 31,43% Darba grupas sēdē pašvaldība apšaubīja skaitļus, teica , ka jo no 1,5 - 3 gadiem ir vietas.
Sazinoties ar pašvaldību rinda uz 26.03. ir 419 bērni no 1,5 g.(atrēķinot bērnus, kas ir rindā
no dzimšanas līdz 1,5 g., kā arī bērnus,  kas apmeklē privātos PII). Šogad uzņems 200 - 2,5
gadi un vecākus.
Uzņemšana notiek reizi gadā - vietas piešķir maijā, jūnijā, mācības uzsāk līdz 1.septembrim.
Plāno celt jaunu PII, jo iedzīvotāju skaits katru gadu pieaug.
Nodrošina līdzfinansējumu privātās PII bērniem līdz 3 g. – 50 latus.
No 3 g. nemaksā neko, jo ir vietas pašvaldības PII. Ja gadījumā vietu nav, maksā 100 latus
līdzfinansējumu (vidējā izmaksa pašvaldības PII).

Ozolnieku novads 256 823 31,11% Pie vidusskolas veiks piebūvi – kas ļaus atbrīvot pašvaldību PII 5-6 g. bērnu grupiņas
(pārcels uz skolu), attiecīgi atbrīvosies vietas PII. Tiek ņemts kredīts piebūves izveidei.
16.04.2012. tiks atvērts jauns bērnudārzs, nodrošinot 96 bērnu uzņemšanu.
No 1,5 g., ja bērnam nav vietas pašvaldības PII, tiek nodrošināts līdzfinansējums uz jebkuru
privāto PII (atrašanās vieta nav svarīga) 75 latu/mēn. apmērā bērnam (pašvaldības vidējā
izmaksa).
Ir pieskatīšanas vietas, kurās nav izglītības programmas.
Atrisinājumu redz, nav uzskatāms, ka ir problēma.

Krimuldas novads 87 321 27,10% Būvē jaunu PII – problēmas tiks atrisinātas.
Baldones novads 95 391 24,30% Stāv rindā katram gadījumam, kaut pašiem nevajag.

Baldones novada skaitlis ir korekts, bez 2011.gadā dzimušajiem un bez 5-6 gadīgajiem.
Ar 1. septembri PII tiks uzņemti visi 3-gadīgie (40) un  2-gadīgie (50), tiek atvērtas 1 jauna
grupa un atbrīvojas trīs 6-gadnieku grupas.
Paliks rindā iespējams 1,5 gadnieki un 2011.un 2012. gadā dzimušie bērni.
Nav attīstītas privātās PII.
Celt jaunu PII nav nepieciešams, jo iedzīvotāju skaits sarūk. Uzskatāms, ka tuvākajā laikā
problēma atrisināsies.



Priekules novads 89 378 23,54% Septembrī uz skolu pāries 6-dīgie, atbrīvosies vietas.
01.09.2012 Virgas pamatskolā tiks atvērta jauna pirmsskolas grupa ar 15 vietām.
Nav privāto PII un nav nepieciešamība.
Notiek Pašvaldības PII grupiņu renovācija.
Var uzskatīt, ka problēma septembrī tiks atrisināta un pašvaldība tiek galā ar situāciju.

Talsu novads 228 2 032 11,2% Lielākā rindas daļa ir „uz papīra”, jo bērni stāv rindā, jo vēlas mainīt PII.
Ir 15 pašvaldību PII, kā arī 4 bērnu grupas pie izglītības iestādēm.
Plāno atvērt grupas pie izglītības iestādēm, kā arī rinda strauji samazināsies šī gada
septembrī, kad 6-dīgie uzsāks izglītošanos sākumskolā.
Uzskatāms, ka problēma atrisināsies š.g. septembrī.

Kuldīgas novads 211 1 623 13,0% Rudenī paredzēts atvērt PII piebūvi, kur būs vietas 2 grupiņām.
Pašvaldība uz privātām PII nodrošina 70 latus līdzmaksājumu
Atvērsies jauna privātā PII.
Problēma tiks atrisināta.
Bērnu, iedzīvotāju skaits, samazinās.

Bauskas novads 220 1 678 13,1% 25 % (jeb 55) bērni atrodas rindā, bet faktiski neiet (nevēlas uzsākt gaitas PII).
Renovētas 2 ēkas, kurā tiks atvērtas jaunas PII grupas. Šī gada beigās plāno atvērt 3 PII
grupas (kopumā 70 bērniem) – patlaban ēkā tiek veikti rekonstrukcijas darbi ERAF projekta
ietvaros.
No šī gada septembra problēmas tiks atrisinātas un visiem bērniem būs vieta PII.


