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Kārtība kādā Aizputes novada dome sedz  

privātās pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 24 daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda Aizputes novada dome (turpmāk – Dome) nosaka 

viena izglītojamā vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā un sedz pirmsskolas 

izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) 

izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – finansējums). 

2. Finansējums tiek piešķirts, ja izglītojamā un viena vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk 

– likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Dome, īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz finansējumu privātajām 

pirmsskolas izglītības iestādēm uz trīspusēja līguma pamata ar likumisko pārstāvi un 

privāto izglītības iestādi, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas licencētas pirmsskolas 

izglītības programmas. 

4. Finansējuma apmērs tiek noteikts pamatojoties spēkā esošiem Ministru kabineta 

noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai 

izglītības iestādei . 

5. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu. Iesniegtos dokumentus 

pārbauda un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Dome. 
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6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā 

nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka kā šo saistošo 

noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā aprēķinātais finansējums, pašvaldības atbalstu 

nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā 

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

izglītojamā likumisko pārstāvi. 

7. Finansējums tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusējo līgumu starp Domi, privāto izglītības 

iestādi un likumisko pārstāvi vienu reizi mācību gadā. 

8. Finansējums ik mēnesi tiek ieskaitīts attiecīgas privātās pirmsskolas izglītības iestādes 

norādītajā bankas kontā pēc rēķina saņemšanas. 

9. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz 

pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi finansējuma saņemšanai.  

10. Domes finansējums tiek pārtraukts gadījumā, ja: 

10.1. izglītojamā un viena no likumiskā pārstāvja dzīvesvietām nav deklarēta Aizputes 

novada administratīvajā teritorijā; 

10.2. tiek lauzts līgums starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi un izglītojamā 

likumisko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu 

attiecīgajā iestādē; 

11. Lēmumu par finansējuma pārtraukšanu pieņem Dome. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                 Andris Jankovskis  
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Aizputes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr.18 

„ Kārtība kādā Aizputes novada domes sedz privātās pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas” paskaidrojuma raksts 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                 Andris Jankovskis 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumus Nr.709 „Noteikumi par izmaksu 

noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” ka arī lai 

nodrošinātu pašvaldības pienākumus, kas minēti likuma Par 

pašvaldībām15.panta pirmās daļas 4.punktā, saistošie 

noteikumi nodrošinās iespēju bērnu likumiskajiem pārstāvjiem 

izvelēties pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniedzēju. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis noteikt kārtību, kādā bērna 

likumiskais pārstāvis var pretendēt uz Domes finansējumu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Palielina budžeta izdevumu daļu.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 

Aizputes novada domē. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 


