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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2018. gada 24.aprīlī

Nr.12/2018

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar likuma
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

„Par

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Ādažu novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) līdzfinansējums licencētās vispārējās izglītības programmas apguvei
(turpmāk – programma) privātām vispārizglītojošās izglītības iestādēm (turpmāk –
Iestādes).
II. Līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas nosacījumi

2.

Līdzfinansējuma apmēru vienam skolēnam mēnesī nosaka pašvaldības dome.

3.

Līdzfinansējumu var piešķirt, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:
3.1. Iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;
3.2. Iestāde īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības
programmu;
3.3. skolēna un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.4. skolēns ir reģistrēts programmas apguvei Iestādē;
3.5. Iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;
3.6. Iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē.

4.

Pašvaldība un Iestāde slēdz līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, kam pievienota
izmaksu tāme, kā arī līgumā iekļauj nosacījumu par skolēna likumiskā pārstāvja veicamās
maksas par programmas īstenošanu samazināšanu pašvaldības līdzfinansējuma apmērā.

5.

Tāmi (pielikumā) sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko
klasifikāciju kodiem, pamatojoties uz Iestādē apstiprinātiem iepriekšējā gada naudas
plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, ņemot vērā skolēnu skaitu uz saimnieciskā gada
1.janvāri vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna Iestāde - atbilstoši dibinātāja apstiprinātai
plānoto izdevumu tāmei.

6.

Līdz katra gada 10. janvārim un 10.septembrim pašvaldība informē Iestādi par iespēju
saņemt līdzfinansējumu, balstoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes
informāciju.

7.

Līdzfinansējums Iestādei var tikt piešķirts arī uz Iestādes iesnieguma pamata.
III. Līdzfinansējuma apmaksa un tās pārtraukšanas kārtība

8.

Līdzfinansējuma apmaksu uzsāk ar dienu, kad skolēns uzsāk izglītības apguvi, bet ne
agrāk kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un Iestādi.

9.

Iestāde iesniedz pašvaldībai grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā
formātā (turpmāk – eRēķins) līdz katra mēneša 7. datumam, atbilstoši pašvaldības
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Pakalpojumi”/“Iesniegt rēķinus elektroniski Ādažu
novada
domei
(uzņēmējiem/privātajiem
bērnudārziem)”
(http://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/) publicētiem nosacījumiem par
eRēķina formātu, izmantojot vienu no eRēķina piegādes veidiem:
9.1. manuāli aizpildot portālā www.epakalpojumi.lv pakalpojuma “Rēķini un skaitītāji”
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” publicētās WEB veidlapas sadaļu “Rēķina ievade”;
9.2. augšupielādējot rēķina XML failus no portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojuma
“Rēķini un skaitītāji” sadaļas “Rēķinu iesniegšana”, izmantojot funkciju “XML
augšuplāde”, un pievienojot Iestādes attiecīgo skolēnu sarakstu.

10. Pašvaldība veic norēķinus ar Iestādi 10 darba dienu laikā no eRēķina saņemšanas.
11. Pašvaldība veic norēķinus ņemot vērā, ka jūnija, jūlija un augusta izmaksas attiecina uz
visu skolēnu skaitu, t.sk., absolventiem, kuri izmantojuši Iestādes pakalpojumus līdz
mācību gada beigām, izņemot tos, kuri šajos mēnešos deklarēja dzīvesvietu citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja skolēns ir uzņemts Iestādē jūnijā, jūlijā vai
augustā, norēķini tiek veikti, sākot ar kārtējā gada 1.septembri.
12. Pašvaldība informē Iestādi par līdzfinansējuma pārtraukšanu, ja:
12.1. skolēns vai neviens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem nav deklarēti pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
12.2. skolēns nav reģistrēts Iestādē Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē;
12.3. Iestādei ir apturēta saimnieciskā darbība, kā arī uzsākts maksātnespējas vai
likvidācijas process;
12.4. Iestādei beidzies akreditētās programmas darbības termiņš vai ir anulēta Iestādes
licence.
13. Ja līdzfinansējuma pārmaksa ir izveidojusies Iestādes vainas dēļ (piemēram, sniedzot
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības
uz līdzfinansējumu), Iestāde ieskaita pārmaksātos līdzekļus pašvaldības norādītajā
kredītiestādes kontā mēneša laikā pēc pašvaldības attiecīga rakstiska paziņojuma
saņemšanas.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018
„ Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm“
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā
nepieciešamības
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par skolas vecuma
pamatojums
bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs, un Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēja
līguma pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā.
1.2. Saistošo noteikumu projekts (turpmāk – Noteikumi), nodrošina
tiesisko regulējumu kārtībai, kādā Ādažu novada pašvaldība sedz
licencētas vispārējās izglītības programmas izmaksas privātām
izglītības iestādēm.
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas.
2.2. Noteikumu mērķis ir noteikt nosacījumus pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumu īstenošanai 2018.gadā paredzēti EUR 226 794,
ņemot vērā, ka pašvaldībā ir deklarēti 215 bērni, kuri apmeklē
privātas vispārējās izglītības iestādes.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātām izglītības
iestādēm, kurām būs iespēja saņemt līdzfinansējumu par
skolēniem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes un kuru
dzīvesvieta un vismaz viena no viņa vecākiem deklarētā
dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorija.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu
piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Pēc Noteikumu projekta un paskaidrojuma raksta izskatīšanas
domes Finanšu komitejā, publicēšanas pašvaldības mājaslapā
www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības
apsvērumus, tie iekļauti Noteikumos. Sabiedrības līdzdalības
veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā un
iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Domes priekšsēdētājs

4.2. Pašvaldības atbalsts nodrošinās izglītības pakalpojumu
daudzveidību vispārējā izglītībā, dodot iespēju skolēnu vecākam
izvēlēties atbilstošu izglītības programmu.

5.2. Noteikumu projekts nosaka procedūras un kritērijus, kas
jāievēro, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu.
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