
1.pielikums

Pašvaldības, kurām rindā* uz vietu pašvaldības PII ir vairāk nekā 60 bērnu
*VARAM dati, kas bija pieejami Demogrāfisko lietu padomes darba grupas par pirmskolas izglītības iestāžu pieejamību pašvaldībās locekļiem.
Dati tika apkopoti uz 2011.gada 1.septembri, bet precizēti šā gada marta beigās.
** PMLP dati uz 2012.gada 1.janvāri
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Republikas pilsētas
1 Rīga 4343

(4343-844 =
3499)

844 bērnu dzīvesvieta deklarēta citā pašvaldībā.
Apmēram 90% rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5 gadiem
līdz 3 gadiem.
Rīga plāno turpināt un attīstīt 2011.gada 1.septembrī uzsākto sadarbību ar
privātajām izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar 2012.gada 8.februāra datiem Rīgas
pilsētas pašvaldības finansējums tiek izmaksāts par 2870 bērniem, kuri apgūst
pirmsskolas izglītības programmu 65 privātajās izglītības iestādēs. Plānots, ka
2012.gada nogalē Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums tiks  izmaksāts par 3560
bērniem (plānotais pieaugums – 710 bērni).
Tiks turpināts darbs pie jaunas pirmsskolas projektēšanas zemes gabalā Rīgā,
Tallinas ielā 6/10/12, kas provizoriski 2014.gadā varēs piedāvāt papildu 290 vietas.
Tiks izskatītas un vērtētas iespējas vispārējās izglītības iestādēs atvērt papildu
grupas sešgadīgiem bērniem, jo skolu telpas sešgadīgiem bērniem ir piemērotākas
kā pusotrgadīgajiem. Pārceļot daļu sešgadīgo bērnu uz skolām, pirmsskolās tiktu
atbrīvotas grupas, kurās varētu uzņemt jaunākus bērnus – pirmsskolas
materiāltehniskais nodrošinājums ir elastīgāks attiecībā uz piemērošanos jaunākā
vecuma bērnu uzņemšanai.

42 663 8

2 Liepāja 520 Ir izstrādāta „Liepājas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu attīstības programma
2008.-2012.gadam”, kuras ietvaros
 ir atvērta jauna PII „Sauleszaķis” (120 vietas);
 uzcelta piebūve PII „Liepiņa”(72 vietas);
 uzcelta piebūve PII „Saulīte” (128 vietas);
 atvērtas jaunas grupas Kristīgajā PII (80 vietas);

5 111 10
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 atvērtas rotaļu grupas 2 PII, kuras bērni 4 stundas dienā var apmeklēt bez
maksas;

 ir izveidots „Aukļu dienests”, kas vecākiem piedāvā sertificētu aukļu
pakalpojumus;

 pašvaldība piedalās privāto PII līdzfinansēšanā par katru Liepājā deklarēto
bērnu.

Minētajā programmā plānotā jaunu PII būvniecība šobrīd ir apturēta, jo pēdējos
divos gados dzimstības rādītāji Liepājā ir strauji samazinājušies. Pēdējo divu gadu
laikā piedzimušo bērnu skaits nepārsniedz 800 bērnus, taču pirmskolas iestādes
turpmāk katru gadu plāno uzņemt vairāk par 850 bērniem.

3 Jelgava 415 Būvē jaunu PII ar 250 vietām. Privātajās PII, kurām pašvaldība nodrošinātu
līdzfinansējumu, ir brīvas vietas, taču ģimenes dažādu apsvērumu dēļ bērnu tajos
laist nevēlas.

4 005 10

4 Valmiera 63 Saskaņā ar „Valmieras pilsētas investīciju un rīcības plānu 2012.-2014.gadam”, kas
apstiprināts ar Pašvaldības domes 20.01.2012.lēmumu Nr.19 (protokols Nr.1,20. §),
Pašvaldība līdz 2014.gadam, atbilstoši šajā laika posmā reālajam pieprasījumam
pēc vietām PII un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas plānoto reformu,
kuras ietvaros 2013./2014.gadā mācības 1.klasē uzsāks izglītojamie no 6 gadu
vecuma, var tikt izskatīts jautājums par vēl 3 izglītības iestāžu rekonstrukciju, kuru
rezultātā palielinātos vietu skaits PII.

1 725 4

Pierīga
5 Ķekavas

novads
679 Apmēram 70% rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5 gadiem

līdz 3 gadiem.

2012.gadā plāno nodrošināt vietas 220 bērniem. Novads veido kvalificētu aukļu
dienestu (noslēdzot trīspusēju līgumu (pašvaldība, aukle un vecāki), pašvaldība
ģimenēm nodrošinās līdzfinansējumu aukles darba apmaksai), kā arī paredzēts
palielināt izmaksājamo kompensāciju vecākiem, ja bērns apmeklē privāto PII.

2 008 34

6 Mārupes
novads

538 Iepirktas 350 vietas privātajos bērnudārzos.

100% rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5 gadiem līdz 3
gadiem.

1 905 28
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Lai samazinātu rindu, 2012.gadā tiek veikti vairāki pasākumi par 1,32 milj. latu –
Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukcija, pievienojot divas vienstāvīgas koka
karkasa rūpnieciski izgatavotas ēkas, pirmskolas izglītības iestādes „Lienīte”
renovācija, iegādātas 150 vietas privātajās PII.

7 Siguldas
novads

419
(419 -48 =
371)

Š.g. septembrī pēc PII rekonstrukcijas tiks atvērtas 2 jaunas grupas ar papildu
48 vietām.

2011.gadā, prognozējot iespēju nodrošināt ar vietām bērnus, kas pieteikušies rindā
uz vietām pašvaldības PII, tika ņemts vērā aprēķins, ka 2013.gadā uz skolu dosies
2006.gadā dzimušie bērni, kuru ir vairāk nekā 2010.gadā dzimušo, un attiecīgi PII
varēs uzņemt arī bērnus, kas jaunāki par 2-2,5 gadiem. Dzimstība Siguldas novadā
2011.gadā bija lielāka nekā 2010.gadā, tādēļ tagad aprēķins tiek pārskatīts.

1 379 27

8 Ādažu
novads

363 Apmēram 70% rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5 gadiem
līdz 3 gadiem.

Š.g. rudenī rinda uz vietu pašvaldības PII samazināsies par apmēram 100 bērniem –
sešgadīgie uzsāks skolas gaitas.
Lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējumu privātajās PII visiem bērniem, kas stāv
rindā, pašvaldības budžetā gadā papildi būtu nepieciešami vairāk nekā 650
tūkst. latu.
Ādažu novada pašvaldībai 2010.gada 29.oktobrī uzsākts finanšu stabilizācijas
process.

871 42

9 Garkalnes
novads

171 626 27

10 Ozolnieku
novads

160 Ozolnieku novadā rindā uz vietu pašvaldības PII ir reģistrēti 256 bērni, taču š.g.
aprīlī tiks atklāts jauns bērnudārzs ar 96 vietām.

828 19

11 Stopiņu
novads

152
(272-
120=152)

Šobrīd rindā uz pašvaldības PII reģistrēti 272 bērni, taču šogad tiks pabeigta
bērnudārza „Pienenīte” piebūves būvniecība, kā rezultātā no septembra tiks
nodrošinātas 120 jaunas vietas.

Apmēram 90% rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5 gadiem
līdz 3 gadiem.

780 19
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12 Ropažu
novads

150 431 35

13 Ikšķiles
novads

140 Pašvaldība būvē jaunu bērnudārzu ar 64-80 vietām. 786 18

14 Carnikavas
novads

76 Finanšu ministrija atbalstījusi aizņēmumu Valsts kasē Carnikavas PII "Riekstiņš"
ēkas rekonstrukcija" īstenošanai. Projekta realizācijas rezultātā PII tiks izveidotas
papildu 160 vietas.

445 17

Pārējās pašvaldības
15 Tukuma

novads
334 Apmēram 70% (~200) rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5

gadiem līdz 3 gadiem.
2012./2013.mācību gadā ekspluatācijā tiks nodota vēl viena pašvaldības PII ar
136 vietām.
2012./2013.mācību gadā ekspluatācijā tiks nodota vēl viena pašvaldības PII ar
136 vietām. Tas pieprasījuma problēmu atrisinās vismaz uz 50%.
Arī turpmāk pašvaldība finansiāli atbalstīs katru pašvaldībā deklarēto audzēkni gan
esošajās divās (gan arī jaunās – ja tādas būs) privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs 100% apmērā no vidējām viena audzēkņa izmaksām pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs. Tas varētu samazināt pieprasījumu vecuma grupā
līdz 3 gadiem (vismaz uz 25%), kur privātā pirmsskolas izglītības iestāde varētu
piedāvāt konkurētspējīgāku pakalpojumu.

2090 16

16 Bauskas
novads

220 Apmēram 85% (~180) rindā esošo bērnu uz vietu pašvaldības PII ir vecumā no 1,5
gadiem līdz 3 gadiem.

2012.gada nogalē pēc PII "Zīlīte" telpu renovācijas un filiāles Dārza ielā 24/1k
rekonstrukcijas bērnudārza funkciju atjaunošanai pabeigšana vieta tiks nodrošināta
vēl 72 bērniem.

1 554 14

17 Iecavas
novads

149 649 23

18 Priekules
novads

89 Š.g. februārī pašvaldības PII "Dzirnaviņas" atklāta jauna grupiņu. Jaunajā mācību
gadā rindā, iespējams, vairs negaidīs neviens bērns.

373 24



Pēc VARAM datiem,
 110 bērnu stāv rindā uz vietu Rēzeknes pašvaldības PII, taču reālās rindas uz bērnudārzu nav. Formāli rinda saglabājas, jo bērnu vecāki

neatbild uz pašvaldības aicinājumu vest bērnu uz bērnudārzu vai ir devušies dzīvot ārpus Latvijas.
 228 bērni stāv rindā uz vietu Talsu pašvaldības PII, taču reālajā rindā, pēc pašvaldības sniegtās informācijas, ir 15 bērni. Pārējie šobrīd

vēl nav sasnieguši 1,5 gadu vecumu vai izteikuši vēlmi bērnudārzu apmeklēt no 2013.gada, no 2014.gada u.tml.


