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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2016. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  NR. 3 

 

“Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

17. panta 2.
4 

 daļu 

1.  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rucavas novada pašvaldība ( turpmāk – 

pašvaldība) nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 

pirmskolas izglītības programmā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un 

kārtību, kādā pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas ( no pusotra gada 

vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai ) izmaksas privātajai izglītības 

iestādei ( turpmāk – pašvaldības atbalsts ). 

2.  Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ja izglītojamā un vismaz viena vecāka vai 

likumiskā pārstāvja (turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta ir deklarēta 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3.  Pašvaldība, īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz pašvaldības atbalstu 

privātajām izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata ar likumisko pārstāvi un 

privāto izglītības iestādi, ja izglītības iestādē tiek īstenotas licencētas pirmskolas 

izglītības programmas. 

4.  Pašvaldības atbalsta aprēķinā atbilstoši 2015. gada 8. decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.709 “ Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības 

programmas privātai izglītības iestādei” ( turpmāk – MK noteikumi) prasībām iekļauti 

pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas 

uzskaitītie izdevumi par vienu izglītojamo mēnesī, aprēķinā neiekļaujot izglītojamo 
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ēdināšanas izdevumus. Atbalsta aprēķinu kārtējam gadam apstiprina ar Rucavas 

novada domes lēmumu un publisko Rucavas novada pašvaldības mājas lapā 

www.rucava.lv . Ja pašvaldības atbalsts tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to 

aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. 

5.  Gadījumos, ja pirmskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojuma maksa, 

kurā nav  iekļauti izglītojamā ēdināšanas izdevumi, privātā izglītības iestādē ir 

zemāka, kā šo saistošo noteikumu 4. punktā minētais pašvaldību atbalsts, pašvaldības 

atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmskolas izglītības pakalpojuma izmaksām 

privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā starp attiecīgo privāto izglītības iestādi 

un likumisko pārstāvi. 

6.  Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts, noslēdzot līgumus starp privāto izglītības 

iestādi, likumisko pārstāvi un pašvaldību vienu reizi finanšu gadā. 

7.  Lai noteiktu vai pirmskolas izglītības pakalpojuma izmaksas privātā izglītības 

iestādē nav mazākas nekā noteiktais pašvaldības atbalsts, privātā izglītības iestāde 

pirms līguma ar pašvaldību un likumisko pārstāvi noslēgšanas, iesniedz pašvaldībai 

izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātajiem iepriekšējā gada pēc 

naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna 

izglītības iestāde, atbilstoši apstiprinātai plānotai izdevumu tāmei katrā izglītības 

iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu 

ekonomisko klasifikāciju, tāmē neiekļaujot izglītojamā ēdināšanas izmaksas. 

8.  Pašvaldības Finanšu nodaļa ( turpmāk – Finanšu nodaļa) pārbauda iesniegto 

izmaksu tāmes atbilstību ekonomiskajai klasifikācijai un nosaka piešķiramā 

pašvaldības atbalsta summu atbilstoši MK noteikumu 5. vai 8. punktam.  

9.   Pašvaldības atbalsts tiek ieskaitīts attiecīgās privātās izglītības iestādes kontā., 

ievērojot šo saistošo noteikumu 10.–11. punktu. 

10. Privātā izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz 

pašvaldībai pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai. 

Iesniegto dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu 

pieņem Finanšu nodaļa. 

11. Par pieņemto lēmumu Finanšu nodaļa informē privāto izglītības iestādi un 

izglītojamā likumisko pārstāvi. Finanšu nodaļa 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma 

vai rēķina saņemšanas pārskaita pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās 

privātās izglītības iestādes kontā. 

12. Pašvaldības atbalsts no pašvaldības budžeta tiek pārtraukts, ja : 

      12.1. izglītojamā un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vairs nav 

deklarēta 

      Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorija; 

      12.2. tiek pārtraukts līgums starp privāto izglītības iestādi un izglītojamā 

likumisko 

      pārstāvi par pirmskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē; 

      12.3. bērns uzsāk pirmskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības 

iestādē. 
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13. Lēmumu par pašvaldības atbalsta pārtraukšanu pieņem Finanšu nodaļa. 

14. Finanšu nodaļas pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domē. 

15. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”  

45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja     Irēna Šusta 
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Paskaidrojuma raksts 

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Izglītības likuma 17. panta 2
4 

 daļa nosaka, ka pašvaldība 

izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību par 

atbalstu bērniem ,kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un 

dzīvesvieta bērnam un vienam vecākam vai likumiskajam 

pārstāvim deklarēta Rucavas novada administratīvajā 

teritorijā, bet pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības 

pirmskolas izglītības iestādē, tad Ministru kabineta  

noteiktajā kārtībā sedz izmaksas privātajam pakalpojuma 

sniedzējam. 

Normatīvie akti paredz arī, ka, ja bērnam tiek piedāvāta 

vieta pašvaldības pirmskolas iestādē, bet bērna vecāks vai 

likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un 

bērns turpina apgūt pirmskolas izglītības programmu 

privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt 

atbalstu saistošo noteikumu noteiktajā apmērā privātajai 

izglītības iestādei. 

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projektā ir iestrādāta Ministru 

kabineta  2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.709 

“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un 

kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām 

vidējām izmaksām sedz pirmskolas izglītības 

programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 

noteiktā metodika.  Pašvaldības atbalsts ir paredzēts 

norēķiniem par pirmskolas izglītības programmas apguvi 

privātā izglītības iestādē  ar kuru pašvaldība un bērna 

likumiskas pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības 

pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir reģistrējušai bērnu Valsts izglītības 

informācijas sistēmā. Lai pamatotu pašvaldības atbalsta 
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izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā 

izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna 

likumisko pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši 

pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada 

pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai 

gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, 

atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā 

izglītības iestādē. Tāme tiek sagatavota atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko 

klasifikāciju. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

2015. gadā pašvaldība nav sniegusi atbalstu privātajai 

izglītības iestādei. Pēc Ministru kabineta noteiktās 

metodikas aprēķinātais pašvaldību atbalsts vienam 

bērnam ir  EUR 129.66. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie 

noteikumi atteicas uz pirmskolas izglītības programmas 

apguvi. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izvērtēšanai un atzinuma 

sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks 

publicēti Rucavas novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Duvzares Vēstis” un interneta mājas lapā  

www.rucava.lv. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja             Irēna Šusta  

 


