2017.gada 31.janvārī

Saistošie noteikumi Nr.3
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2017.gada 31.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 23.§)
Precizēti ar Baldones novada
domes 2017.gada 28.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.3, 27.§)

Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par
kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas
izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta 2.4 daļu

1.Izdarīt Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par kārtību,
kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības
programmu apguvei privātā izglītības iestādē” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.Papildināt 2. punktu aiz vārdiem “uz PII joprojām ir rinda” ar vārdiem “un bērna un bērna vecāka
(aizbildņa) dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā.”
1.2.Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Pašvaldības atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī saskaņā ar noteikumu pielikumu ir:
3.1.207,47 euro, ja bērns ir vecumā no pusotra gada līdz četru gadu vecumam;
3.2.148,01 euro, ja bērns tiek nodrošināts ar nepieciešamo obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei.”
1.3.Papildināt noteikumus ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
“10.2 Pašvaldības atbalsts noteikumu 3.punktā noteiktajā apmērā tiek piemērots sākot ar 2017. gada 1.
janvāri. ”
1.4.Izteikt pielikumu jaunā redakcijā:

Pielikums
Baldones novada domes 22.12.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr. 18

Baldones novada pašvaldības atbalsta apmēra pirmsskolas izglītības apguvei privātā izglītības
iestādē aprēķins

Aprēķins veikts saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei” un pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
“Vāverīte” izmaksām 2016. gadā

N.p.k.
1.

Izdevumi

Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
2.
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
3.
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba
braucieni (izņemot tos, kuri finansēti no Eiropas Savienības
fondiem)
4.
Pakalpojumu samaksa
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

EKK
kods
1100

Summa
EUR
362665,83

1200

87809,34

2100

137,65

2200
2210
2220
2230

163301,65
670,46
51779,77
1228,14

4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot
ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)
4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
4.6. Īres un nomas maksa
5.
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to
uzturēšana
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK
2363))
5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta
dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
6.
Izdevumi periodikas iegādei
Kopā pašvaldības līdzekļi
Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums
Kopējie izdevumi
Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam u.c.
Izglītojamo skaits no pusotra gada līdz četru gadu vecumam
1. septembrī
Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.
septembrī
Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra gada līdz četru
gadu vecumam
Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas
vecumā

2240

108941,70

2250
2260
2300

0
681,58
27493,34

2310
2320
2340

8403,39
572,60
248,32

2350
2360

10513,15
3325,79

2370

4430,09

2400

299,77
641707,58
27336,84
669044,42
97752,71
171

5.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Baldones novada domes
priekšsēdētāja
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137
207,47
148,01

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3
Grozījumi Baldones novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.
18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem
pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”
Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
1.2. Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka
kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus
lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
1.3. Izglītības likuma 17. panta 2.1 daļa nosaka, ka ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra
gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina
vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz
izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam
izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās
pašvaldības izglītības iestādēs.
1.4. Izglītības likuma 17. panta 2.3 daļa nosaka, ka pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas šā panta 2.1 daļā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai
izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā
viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir
atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē.
1.5. 16.12.2016. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 grozījumi 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”, saskaņā ar kuriem tika būtiski mainīta
pašvaldību izmaksu segšanas kārtība pirmsskolas privātajām izglītības iestādēm.
Noteikumu grozījumi nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība no sava budžeta
nodrošina izmaksu segšanu bērniem no pusotra gada vecuma līdz 4 gadu vecumam un bērniem,
kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Baldones novada pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu pirmskolas izglītības programmas
apguvei privātā izglītības iestādē tikai vienam bērnam. Tomēr gadījumā, ja bērnu, kuri apmeklēs
privāto izglītības iestādi, skaits palielināsies, tad attiecīgi palielināsies arī pašvaldības budžeta
izdevumi.
Pašvaldība sedzot izmaksas bērniem (no pusotra gada vecuma līdz 4 gadu vecumam un bērniem,
kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei) par pirmsskolas izglītības
programmu apguvi privātā izglītības iestādē, tiek veicināta pirmsskolas izglītības apguve tiem
bērniem, kurus pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā un izpildē ir Baldones novada
pašvaldība.
Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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