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NOTEIKUMI
Lielvārdē
2017. gada 31. maijā

Nr. 5
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes
31.05.2017. lēmumu Nr. 226

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lielvārdes novada domes :
- 28.12.2018. noteikumiem Nr.27 (spēkā no 04.01.2019.)

Noteikumi “Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības
dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas
grupās”
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
41. panta 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Dibinātājs)
pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupās Lielvārdes
pilsētā un Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas pagastā.
2. Ja izglītības iestādē izglītojamo skaits grupā ir mazāks par šajos noteikumos noteikto
minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās grupas, nodrošinot minimālo bērnu skaitu
grupā.
3. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, neparedzētas izglītojamo skaita
izmaiņas u.c.) izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, tās vadītājs rakstiski informē
Dibinātāju, izsakot priekšlikumus jautājuma risināšanai.
II. Izglītojamo skaits grupā
4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā minimālais un maksimālais
izglītojamo skaits:
4.1. vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem:
4.1.1. Lielvārdes pilsētā un pagastos – 12 – 25;
4.2. vecumā no 2 līdz 3 gadiem:
4.2.1. Lielvārdes pilsētā un pagastos – 16 – 26;
4.3. vecumā no 3 līdz 5 gadiem:
4.3.1. Lielvārdes pilsētā un pagastos – 16 – 26;
4.4. vecumā no 5 līdz 7 gadiem:
4.4.1. Lielvārdes pilsētā un pagastos – 16 – 26.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lielvārdes novada domes 28.12.2018. noteikumiem Nr. 27)

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā var integrēt izglītojamos
ar:
5.1. valodas attīstības traucējumiem – 10;
5.2. fiziskās attīstības traucējumiem – 10;
5.3. garīgās veselības traucējumiem – 6;
5.4.smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem – 4.
6. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei izglītojamos uzņem ar pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu komisijas norādītajā speciālās izglītības programmā.
7. Pēc izglītības iestādes iniciatīvas var veidot grupas, kurās ir dažāda vecuma bērni, ar
minimālo izglītojamo skaitu:
7.1. vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem:
7.1.1. Lielvārdes pilsētā – 12 - 25,
7.1.2. pagastos – 10 -23;
7.2. vecumā no 3 līdz 5 gadiem:
7.2.1. Lielvārdes pilsētā – 14 - 26,
7.2.2. pagastos – 10 - 23;
7.3. vecumā no 5 līdz 7 gadiem:
7.3.1. Lielvārdes pilsētā – 16 - 26,
7.3.2. pagastos – 12 - 23.
III. Noslēguma jautājumi
7.1 Izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, līdz katra gada
1. janvārim ar Pašvaldību rakstiski saskaņo pirmsskolas grupu skaitu ar nākamajam mācību
gadam. Pašvaldības izpilddirektors izdod rīkojumu par pirmsskolas grupu skaitu nākamajā
mācību gadā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Lielvārdes novada domes 28.12.2018. noteikumiem Nr. 27)
8. Grupu atvēršana un dalīšana tiek finansēta no Dibinātāja un valsts budžeta līdzekļiem.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Lielvārdes novada domes
29.06.2011. sēdes Nr. 8 lēmums Nr. 58 „Par pieļaujamo minimālo un maksimālo izglītojamo
skaitu Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības grupās un grupās pie
skolām”.
10. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
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