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Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 

 

Ādažu novada domē (turpmāk – Dome) ir vērsušies vairāki iedzīvotāji ar lūgumu piedalīties 

privātās izglītības iestādes Privātās Montesori sākumskolas “Pētnieki”, Rīgas Montesori 

pamatskolas un Pārdaugavas Montesori pamatskolas finansēšanā, ja tajās izglītību iegūst 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēti bērni.  

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu pašvaldība uz savstarpēju līgumu 

pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā. Minētā likuma 59.panta otrajā 

daļā noteikts, ka pašvaldība var piedalīties privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas 

finansēšanā.  

Izvērtējot Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamo informāciju konstatēts, ka 

2017./2018.mācību gadā izglītību privātās izglītības iestādēs ārpus Ādažu novada apgūst 4 

skolēni, bet Ādažu brīvā Valdorfa skolā (turpmāk – ĀBVS) – 200 skolēni.  

Dome ir noteikusi līdzfinansējumu 83,38 EUR apmērā mēnesī ĀBVS skolēnu izglītošanas 

izdevumu finansēšanai, un 2017.gada budžetā tam apstiprināti 124 070 EUR, jo Dome ir 

dalībnieks privātajā kapitālsabiedrībā SIA “Jaunā skola”, kas ir ĀBVS ēkas un zemes 

īpašnieks. 

Citu privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanu Dome līdz šim nav veikusi, jo savā 

administratīvajā teritorijā tā nodrošina daudzveidīgas izglītības apguves iespējas.  Vienlaicīgi 

Dome konstatē, ka pašvaldības līdzfinansējuma pieejamības vienlīdzības princips starp 

skolēniem, kas iegūst izglītību privātās iestādēs, netiek ievērots.  

Piedaloties citu jaunu privāto izglītības iestāžu finansēšanā līdzīgā apmērā, kā tas noteikts 

attiecībā uz ĀBVS, ietekme uz Domes budžetu līdz 2017.gada beigām būs 1334.08 EUR, bet 

2018.g. – 4002.24 EUR, pie nosacījuma, ja skolēnu skaits būs nemainīgs. 

Ievērojot vienlīdzības principu privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanas kārtībā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta otro 

daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu un 59.panta otro daļu, kā arī Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas 05.09.2017. un Finanšu komitejas 

19.09.2017.pozitīvo atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, kas īsteno akreditētas pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmas Ādažu novadā deklarēto skolēnu izglītības 

ieguvei klātienes formā no 2017.gada 1.septembra. 

2. Noteikt Domes līdzfinansējumu par vienu izglītojamo 83,38 EUR mēnesī, ja skolēna un 

viena no skolēna vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā. 



 

 

3. Uzdot domes finansistam sagatavot domes 2017.gada budžeta grozījumu projektu 

lēmuma 1.punkta izpildei un organizēt tā izskatīšanu Domes kārtējā sēdē. 

4. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot parakstīšanai līgumus ar lēmuma 

1.punktā noteiktajām iestādēm. 

5. Uzdot Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam informēt lēmuma 1.punktā 

noteiktās iestādes par iespēju saņemt Domes līdzfinansējumu. 

6. Uzdot Domes priekšsēdētāja vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 


