2015.gada 22.decembrī
Saistošie noteikumi Nr.18
Apstiprināti ar Baldones novada domes
2015.gada 22.decembra
sēdes lēmumu (prot.Nr.17, 19.§)
Precizēti ar Baldones novada domes
2016.gada 26.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1, 17.§)
Grozījumi:
 Ar Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3. (prot.Nr.1,
23.§).
Precizēti ar Baldones novada domes 2017.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 27.§)

Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem
pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta 2.4 daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) no sava budžeta nodrošina izmaksu segšanu bērniem (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai) par pirmsskolas izglītības programmu apguvi
privātā izglītības iestādē (turpmāk – pašvaldības atbalsts).
2. Pašvaldības atbalstu no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei privātā izglītības
iestādē var saņemt normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja bērns ir reģistrēts rindā uz vietu
Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – PII), kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu, un netiek nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērnam paliek 18 mēneši
(pusotrs gads), vai bērna vecāks (aizbildnis) ir atteicies no vietas PII, ja attiecīgajā vecuma grupā
un bērna un bērna vecāka (aizbildņa) dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada administratīvajā
teritorijā.
(Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 (prot.Nr.1, 23.§) 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;
(Precizēts ar Baldones novada domes 2017.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 27. §)
3.2. 148,01 euro, ja bērns tiek nodrošināts ar nepieciešamo obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei.
(Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 (prot.Nr.1, 23.§) redakcijā)
(Precizēts ar Baldones novada domes 2017.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 27.§)
4. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna vecāks (aizbildnis) iesniedz pašvaldības kancelejā
attiecīgu iesniegumu un starp privāto izglītības iestādi un bērna vecāku (aizbildni) noslēgtā
līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju.
5. Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Baldones novada domes
(turpmāk – dome) priekšsēdētājs 10(desmit) dienu laikā no noteikumu 4.punktā noteikto
dokumentu saņemšanas.
6. Pašvaldības atbalstu piešķir ar dienu, kad bērns ir sācis vai uzsāks apmeklēt privāto pirmsskolas
izglītības iestādi, bet ne agrāk kā attiecīgā mēneša pirmo datumu, kurā bērna likumiskais pārstāvis
iesniedzis pašvaldībā noteikumu 4.punktā noteiktos dokumentus. Pašvaldības atbalstu par
2016.gada janvāri piešķir, ja bērna likumiskais pārstāvis iesniedzis pašvaldībā noteikumu
4.punktā noteiktos dokumentus līdz 2016.gada 29.februārim un privātā pirmsskolas izglītības
iestāde vēl nav iesniegusi pašvaldībā pieprasījumu vai rēķinu pašvaldības atbalsta saņemšanai par
2016.gada janvāri.
7. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības atbalsta piešķiršanu, domes priekšsēdētājs slēdz līgumu
ar privāto izglītības iestādi, kura sniedz izglītības pakalpojumus attiecīgajam bērnam.
8. Privātās izglītības iestāde, iesniedzot pašvaldībai rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem
izglītības pakalpojumiem, tam pievieno atskaiti par bērnu, kuriem piešķirs pašvaldības atbalsts,
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

9. Pašvaldības atbalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja bērns pārtrauc apmeklēt privāto izglītības iestādi.
10. Domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt domē, bet domes lēmumu var pārsūdzēt
administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10.1 Aprēķinot pašvaldības atbalsta apmēru 2016.gadā, 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" 6. un 7.punktā minētie aprēķini tiek dalīti ar vidējo PII audzēkņu skaitu
2015.gadā.
10.2 Pašvaldības atbalsts noteikumu 3.punktā noteiktajā apmērā tiek piemērots sākot ar 2017.gada
1.janvāri.
(Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 (prot.Nr.1, 23.§) redakcijā)
11. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada domes 25.02.2014. saistošie
noteikumi Nr. 3 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei
privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”.
12. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas izdevumā "Baldones Ziņas".
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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.

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Izdevumi
Atalgojumi ( izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir
kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas (izņemot valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir
kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba
braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas
Savienības fondiem)
Pakalpojumu samaksa
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)

4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
4.6. Īres un nomas maksa
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
5
un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
5.1. Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
5.3. ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki
un to uzturēšana
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu
5.5. uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus
(EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta
5.6.
dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
6.
Kopā pašvaldības līdzekļi
Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums
Kopējie izdevumi
Valsts mērķauditorija pedagogu atalgojumam u.c.

EKK
kods

Summa EUR

1100

362665,83

1200

87809,34

2100
2200
2210
2220

137,65
163301,65
670,46
51779,77

2230

1228,14

2240
2250
2260

108941,70
0
681,58

2300
2310
2320

27493,34
8403,39
572,60

2340
2350

248,32
10513,15

2360

3325,79

2370
2400

4430,09
299,77
641707,58
9119,76
669044,42
97752,71

Izglītojamo skaits no pusotra gada līdz četru gadu
171
vecumam 1.septembrī
Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā
137
1.septembrī
Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra gada līdz četru
207,47
gadu vecumam
Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas
148,01
vecumā
(Baldones novada domes 2017.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 (prot.Nr.1, 23.§) redakcijā)
(Precizēts ar Baldones novada domes 2017.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot.Nr.3, 27. §)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.18
”Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem
pirmsskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Izglītības likuma (turpmāk – Likums) 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.
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.
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.
Šobrīd spēkā esošie Baldones novada domes 25.02.2014. saistošie
noteikumi Nr.3 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu
pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
pirmskolas izglītības apguvei Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrētām
privātām pirmskolas izglītības iestādēm, kurās audzēkņi apgūst licencētu
pirmskolas izglītības programmu. Ņemot vērā, ka minētajos noteikumos
ietvertā regulējuma grozīšanas gadījumā tiktu grozīts vairāk kā puse
noteikumu, tad ir nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība no sava
budžeta nodrošina izmaksu segšanu bērniem (no pusotra gada vecuma līdz
pamatizglītības apguves uzsākšanai) par pirmsskolas izglītības programmu
apguvi privātā izglītības iestādē.

Šobrīd atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļai, Ministru kabineta
17.12.2013. noteikumiemNr.1523„Kārtība,kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei” un Baldones novada domes
25.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Par Baldones novada
pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās
pirmsskolas izglītības iestādēs” pašvaldība ir piešķīrusi līdzfinansējumu
pirmskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē tikai
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi vienam bērnam.
uz pašvaldības budžetu Ar vietu Baldones novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Vāverīte” uz 01.12.2015 nav nodrošināti 25 bērni.
Ņemot vērā, ka pašvaldība līdzfinansējumu bērniem par pirmskolas izglītības
programmas apguvi privātā izglītības iestādē MK noteiktajā apmērā jau
maksāja arī līdz Izglītības likuma grozījumu spēkā stāšanās, tad papildus
slogam uz pašvaldības budžetu nevajadzētu rasties. Tomēr gadījumā, ja
bērnu, kuri apmeklēs privāto pirmskolas izglītības iestādi, skaits
palielināsies, tad attiecīgi palielināsies arī pašvaldības budžeta izdevumi.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi Pašvaldībai sedzot izmaksas bērniem(no pusotra gada vecuma līdz
pamatizglītības apguves uzsākšanai) par pirmsskolas izglītības programmu
uz sabiedrību un
uzņēmējdarbības vidi apguvi privātā izglītības iestādē, tiek veicināta pirmsskolas izglītības apguve
un vecāku atgriešanās darbā.
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā ir
Baldones novada pašvaldība.
5.2.Noteikumu projekts nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām
darbībām.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
Baldones novada domes Finanšu un attīstības komitejas sēdē 15.12.2015. un
publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietnē internetā www.baldone.lv,
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus,
paredzēts iekļaut noteikumos.
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