
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv 

============================================================ 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Saistošie noteikumi Nr. 1/2019 

2019. gada 15. janvārī 

APSTIPRINĀTI 

 ar Riebiņu  novada domes 15.01.2019. sēdes  

lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 1) 

Precizēti 

 ar Riebiņu  novada domes 21.03.2019. sēdes  

lēmumu Nr. 14 (prot. Nr.3) 

 

Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 

izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas  

privātajai izglītības iestādei 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

17.panta 2.4 daļu  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Riebiņu novada pašvaldības 

(turpmāk – pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš ir 

sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu 

privātajā izglītības iestādē (turpmāk – privāta izglītības iestāde). 

2. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā aprēķināšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz izmaksu noteikšanas metodiku un 

kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk 

– Ministru kabineta noteikumi) paredzētajam. 

 

II. Nosacījumi pašvaldības atbalsta piešķiršanai un bērna likumiskā pārstāvja 

pienākums informēt pašvaldību 

 

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, 

pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja pašvaldībā iesniegtu pieteikumu 

(Pielikums), ja: 

3.1. privāta izglītības iestāde atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.1.1. reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā; 

3.1.2. nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās un 

ne mazāk kā 12 stundas dienā; 

3.1.3. īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu; 



3.1.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par 

pašvaldības atbalsta piešķiršanu attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas 

apguvei privātajā izglītības iestādē un iesniegta izmaksu tāme atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos paredzētajam; 

3.1.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē; 

3.1.6. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības 

informācijas sistēmā; 

3.1.7. privātajai izglītības iestādei ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts 

līgums par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu, par ko privātā izglītības 

iestāde iesniedz apliecinājumu pašvaldības Izglītības pārvaldē; 

3.2. bērns atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.2.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads; 

3.2.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

3.2.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, 

kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi (turpmāk – pašvaldības 

izglītības iestāde); 

3.2.4. uz bērnu ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 

3.2.4.1. pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, 

par ko pašvaldība rakstiski ir informējusi bērna likumiskos pārstāvjus; 

3.2.4.2. pašvaldība rakstveidā ir piedāvājusi bērnam, pēc pusotra gada 

vecuma sasniegšanas ,un kurš jau apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā 

izglītības iestādē, vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts 

uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, un 

bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē; 

4. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību par 

izmaiņām ziņās par deklarēto dzīvesvietu gadījumā, ja bērna vai vismaz viena tā 

likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vairs nav pašvaldības administratīvajā 

teritorijā.  

 

III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība 

 

5. Pašvaldība pēc noteikumu 3.punktā minētā pieteikuma saņemšanas no attiecīgā 

bērna likumiskā pārstāvja informē viņu par pašvaldības iespējām nodrošināt 

attiecīgam bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts 

uzņemšanai, kā arī par attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru. 

6. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar atsevišķu 

Riebiņu novada domes lēmumu. 

7. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz pašvaldībā rēķinu 

par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kas ir sastādīts atbilstoši 

Valsts izglītības informācijas sistēmā iekļautajam izglītojamo sarakstam. 

8. Pašvaldības atbildīgais darbinieks – izglītības jautājumu koordinatore pārbauda 

izglītojamo atbilstību atbalsta saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai 

pašvaldības Grāmatvedībā. 

9. Pašvaldības Grāmatvedība 10  darba dienu laikā saskaņā ar rēķinu veic norēķinus 

ar privāto izglītības iestādi, naudas līdzekļus par iepriekšējo mēnesi ieskaitot 

privātās izglītības iestādes kontā kredītiestādē.  

 

IV. Atteikums piešķirt pašvaldības atbalstu 

 

10. Pašvaldībai ir tiesības atteikt piešķirt atbalstu, ja: 



10.1. atbalsts tiek pieprasīts par bērnu, kurš neatbilst noteikumu 3.2.apakšpunktā 

noteiktajām prasībām; 

10.2. atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla 

neapmeklēja privāto izglītības iestādi; 

10.3. atbalsts tiek pieprasīts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai privātajā 

izglītības iestādē.  

11. Pašvaldībai ir tiesības lūgt informāciju privātajai izglītības iestādei par izglītojamo 

apmeklējuma uzskaiti un par to, vai bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu 

attiecīgajā privātajā izglītības iestādē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

Riebiņu novada domes 2019.gada 15.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019 

 

Riebiņu novada domei 

Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326 

 

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds: 

 

 

 

 

Personas kods: |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__| 

Deklarētās dzīvesvietas adrese: 

 

 

 

 

Faktiskās dzīvesvietas adrese (informācijas saņemšanai): 

 

Tālruņa numurs: 

 
 

E-pasts: vēlos informāciju saņemt tikai elektroniski |__|:  

 

P I E T E I K U M S  

par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu 

segšanai privātajai izglītības iestādei 

20___.gada ___._____________ 

Bērna vārds, uzvārds 

_____________________________________________________________________, 

personas kods |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__|,  

bērna deklarētā dzīvesvietas adrese 

_____________________________________________________________________

__________________ 

no 20___ .gada ________________________  vēlas uzsākt apmeklēt privāto 

pirmsskolas izglītības iestādi 

(Iestādes nosaukums un adrese) 

 

(Iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā) 

 
 

 

 

(Kontaktpersona iestādē, tālruņa numurs) 

 

 

 

_________________________________ 

                                                                                (paraksts, paraksta atšifrējums) 



Paskaidrojuma raksts 

Riebiņu novada domes 2019. gada15. janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.1/2019„Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām 

izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 

iestādei”  

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu izdošanas nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 

Saeimā 2015.gada decembrī pieņemtais likums „Grozījumi Izglītības 

likumā“, kas stājās spēkā 2015.gada 11.decembrī, ar kuru Izglītības likums 

tika papildināts ar 17.panta (24) daļu, kas nosaka pienākumu pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteikt kārtību, kādā tā nodrošina vienam 

izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu pirmsskolas izglītības 

programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai), kas tiek īstenota privātajā izglītības iestādē.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Riebiņu novada pašvaldība 

atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām 

izmaksām izglītības iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no 

pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas 

privātai izglītības iestādei. Pašvaldība papildus Izglītības likumā 

noteiktajam, atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, sedz minētās vidējās 

izmaksas arī privātajām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas 

izglītības programmas apguvi. 

Saistošie noteikumi nosaka nepieciešamos dokumentus un tajos iekļautās 

informācijas apjomu un dokumentu iesniegšanas kārtību pašvaldības 

finansējuma saņemšanai.  

Saistošie noteikumi paredz, ka gadījumā, ja attiecīgajā gadā dzimušajiem 

bērniem pašvaldība nodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē 

(neveidojas rinda bērnu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē vai 

iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu attiecīgajā gadā 

dzimušajiem bērniem), pašvaldības finansiālais atbalsts par bērnu privātajai 

izglītības iestādei netiek sniegts. 

3. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama. Līdz šim 

laikam šāds pašvaldības atbalsts netika sniegts. 

Saistošo noteikumu izpildei jaunas amata vietas vai jaunu institūciju 

izveidošana pašvaldībā nav nepieciešama.  

4. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināmi.   

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināmi. 

Domes priekšsēdētājs        P. Rožinskis 


