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L Ē M U M S 

Tukumā 

2021. gada 29. septembrī       prot. Nr. 19, 36. §. 

    

Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu, papildus uzņemamo bērnu 

skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā 
 

Ar Tukuma novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmumu „Par Tukuma novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, 

maksimālo uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022. mācību gadā” (prot. Nr. 6, 27.§) noteikts 

izglītības iestādēs uzņemamo izglītojamo skaits un vecums, ņemot vērā plānoto Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestādes “Vālodzīte” energoefektivitātes projektu. Šobrīd minēto projektu Tukuma 

pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” ēkā Spartaka ielā 18, Tukumā, Tukuma novadā, plānots 

uzsākt 2022. gada 1. jūnijā.  Līdz ar to, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” turpina 

darbību  un nepieciešams noteikt izglītojamo skaitu un vecumu papildus uzņemšanai Tukuma novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2015. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 5 

“Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 

6.1 punktu, kas paredz noteikt maksimālo katrā izglītības iestāde pirmsskolas izglītības grupā 

uzņemamo bērnu skaitu un vecumu, Tukuma novada dome nolemj: 

1.  no 2021. gada 1. oktobra noteikt maksimālo uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 

2021./2022. mācību gadā Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības 

iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu: 

Nr.

p.k. 
Izglītības iestāde 

Bērnu 

dzimšanas 

gads 

Grupu 

skaits 

Maksimālais 

01.10.2021. 

uzņemamo 

bērnu skaits 

1. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” 2019. 2 40 

2. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” 
2019. 2 44 

2020. 1 21 

3. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” 2019. 2 36 

4. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Pepija” 
2019. 1 18 

2020. 1 16 

5. Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte” 2020. 1 18 

6. Tukuma 3.pamatskola 2019. 1 20 

 

2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei un atļaut tai 

nepieciešamības gadījumā ar rīkojumu precizēt lēmumā minēto informāciju. 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   G.Važa 
NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada pašvaldības iestādes 

“Pašvaldības administrācija” 
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