
 

Sakarā ar vecāku pieprasījumu bērnu ievietošanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē no 1,5 gadu 

vecuma un ņemot vērā ārējo normatīvo aktu par obligāto 5–6 gadu veco bērnu apmācību, kā arī lai pēc 

iespējas vairāk pirmsskolas vecuma bērnu nodrošinātu ar vietu pašvaldības izglītības iestādēs, 

pašvaldība pieņēma šādus lēmumus: 

1. ņemot vērā pozitīvo praksi Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas grupā, pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zīle” vienu pirmsskolas grupu pārcelt uz Olaines 1. vidusskolu; 

2. ņemot vērā pozitīvo praksi bērnu apmācībai Olaines 1. vidusskolas pirmsskolas grupā un 

iepriekšējo gadu pieredzi pirmsskolas mazākumtautību programmas apguvē Olaines 

2. vidusskolā, atvērt sešgadnieku grupu Olaines 2. vidusskolā Skolas ielā 1, Olainē, uz kuru 

tiks pārcelta grupa no PII “Dzērvenīte”;  

3. atvērt pirmsskolas vecuma bērnu grupu Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines 

sākumskola” Meža ielā 2, Jaunolainē, uz kuru tiks pārcelta sešgadnieku grupa no PII 

“Magonīte”.  

 

Ievērojot valsts normatīvo aktu regulējumu, ka pirmsskolas izglītības programmas var īstenot ne tikai 

pirmsskolas izglītības iestādē, bet arī skolā, tiek efektīvi izmantoti Olaines novada izglītības iestāžu 

resursi, un tiek sasniegts augstāk minētais mērķis.  
 

Līdz ar to Olaines novada pašvaldības budžetā 2019. gadam tika ieplānoti līdzekļi būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādei divu pirmsskolas grupu izveidei – Olaines 2. vidusskolas sākumskolas 

korpusā (Skolas iela 1, Olaine) un Olaines 1. vidusskolas struktūrvienībā “Olaines sākumskola” (Meža 

iela 2, Jaunolaine) –, būvdarbiem un telpu aprīkošanai sešgadīgo bērnu izglītības programmas apguvei.  
 

Ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, un paredzēts, ka pēc būvdarbu pabeigšanas šīs divas 

sešgadnieku grupas uzsāks jauno mācību gadu jaunajās telpās, kuras būs aprīkotas ar nepieciešamajām 

mēbelēm un mācību līdzekļiem. 
 

Pateicoties sešgadīgo bērnu vecāku sapratnei un atbalstam par viņu bērnu pārcelšanu uz jaunām grupu 

telpām vispārizglītojošās novada skolās, pašvaldība varēs nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 60 jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem, kuri šobrīd 

reģistrēti Pirmsskolu pieteikumu reģistrā un kuru vecāki jau plāno uzsākt darba gaitas.  
 

Risinot jautājumu par bērnu nodrošināšanu ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, uzsākts 

darbs arī pie būvprojekta izstrādes ēkas Veselības ielā 7, Olainē, atjaunošanai ar mērķi izveidot 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Vienlaicīgi ERAF projekta ietvaros ieplānota arī ēkas 

Veselības ielā 7, Olainē, energoefektivitātes paaugstināšana. 

Pateicamies par bērnu vecāku sapratni par pašvaldības piedāvātajiem risinājumiem un rūpēm par 

ikvienu Olaines novada bērnu un viņa ģimeni! 

Olaines novada pašvaldība 


