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Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm
Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļa nosaka - ja pašvaldība nenodrošina bērnam vietu pašvaldības
izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā sasniedzot pusotra gada vecumu un
viņa dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī bērns apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātā izglītības iestādē (PII), tad pašvaldība šim PII sedz izmaksas
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.709 „ Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – Noteikumi)
5.punkts nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas atbilst
bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām
vidējām izmaksām pašvaldības PII pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.
Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja ārkārtas sēdē 17.01.2018. uzklausīja novada
lielāko privāto PII “Patnis” un “Pasaku valstība” vadītāju viedokli par iespējamām sekām
pašvaldības līdzfinansējuma būtiska samazinājuma gadījumā. Saskaņā ar Ādažu novada domes
(turpmāk – dome) aprēķinu 2018.gadam, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos
Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai
izglītības iestādei" noteiktajā kārtībā, domes izmaksas par bērniem no pusotra līdz četru gadu
vecumam ir EUR 233,63 mēnesī (2017.gadā bija EUR 242,58) un par bērniem, kuri saņem
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei - EUR 168,01 mēnesī (2017.gadā bija EUR
212,17).
Domes ieskatā ir būtiski, ka minēto izmaksu izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
ievērojami palielinās bērnu vecāku līdzfinansējuma daļu privātajām PII pašreizējā mācību gada
vidū, savukārt bērnu vecākiem 2017/.2018. mācību gada sākumā šāda informācija nebija zināma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu, Izglītības
likuma 17.panta 2.4 punktu, Noteikumu 5. un 7¹. punktu, Finanšu komitejas 16.01.2018. un
Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 17.01.2018., atzinumu, kā arī lai garantētu bērnu
vecākiem tiesisko paļāvību pabeigt kārtējo mācību gadu, būtiski nemainot pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru, dome
NOLEMJ:
1.

Apstiprināt izmaksu apjomu 2018.gadā vienam izglītojamajam mēnesī (tāme – pielikumā),
ko Ādažu novada dome sedz pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības
iestādē, šādā apmērā:

1.1. bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam - EUR 233,63;
1.2. bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei:
1.2.1. no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam - EUR 212,17;
1.2.2. no 2018.gada 1.septembra līdz 31.decembrim – EUR 168,01.
2.

Uzdot Kancelejai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai lēmumu trīs
darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas.

3.

Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes priekšsēdētāja vietnieks.

Domes priekšsēdētājs
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