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Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības
iestādēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par
pašvaldībām" 15.panta pirmās
daļas 4.punktu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo
daļu un trešās daļas 5.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību kādā no Siguldas novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta tiek apmaksāti pakalpojumi privātajām izglītības
iestādēm, kurās vispārējo pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību apgūst Siguldas novadā
deklarētie izglītojamie.
2. Siguldas novada Dome (turpmāk – Dome), īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz
finansiālu atbalstu privātajām vispārējās izglītības iestādēm uz savstarpēja līguma pamata, ja
izglītības iestādēs tiek īstenotas licencētas un akreditētas vispārējās izglītības programmas.
II. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN TIESĪBAS TO SAŅEMT
3. Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar Domes lēmumu katru budžeta
gadu atbilstoši vidējām izmaksām Siguldas novada pašvaldības skolās.
4. Noteikumu 3.punktā minētais līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izglītojamā un viena no viņa
vecākiem vai personas, kura viņu aizstāj, dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā.
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III. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS, IZMAKSAS UN PĀRTRAUKŠANAS
KĀRTĪBA
Līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp Domi un privāto vispārējās
izglītības iestādi vienu reizi finanšu gadā.
Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās privātās vispārējās izglītības iestādes kontā.
Lai privātā izglītības iestāde varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, tā katru mēnesi
līdz 5.datumam iesniedz Domei izglītojamo sarakstu, kuri ir deklarēti Siguldas novadā un
apgūst izglītības programmu šajā iestādē un rēķinu, kas sastādīts atbilstoši izglītojamo
skaitam.
Domes Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības pārvalde) pārbauda Valsts izglītības
informācijas sistēmas datubāzē (turpmāk – VIIS datubāze) un Iedzīvotāju reģistrā iesniegtajā

sarakstā minēto izglītojamo atbilstību šiem noteikumiem un saskaņo rēķinu iesniegšanai
Domes Finanšu pārvaldei (turpmāk – Finanšu pārvalde) līdzfinansējuma apmaksai.
9. Finanšu pārvalde pēc informācijas saņemšanas veic maksājumu attiecīgās privātās izglītības
iestādes kontā līdz katra mēneša 15.datumam.
10. Līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:
10.1. izglītojamā un viena no izglītojamā vecākiem dzīvesvieta nav deklarēta Siguldas
novadā;
10.2. izglītojamais VIIS datu bāzē nav reģistrēts attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.
11. Izglītības pārvaldes atbildīgais speciālists paziņo privātajai izglītības iestādei par
līdzfinansējuma pārtraukšanu konkrētajam izglītojamam.
12. Privātā izglītības iestāde 5 darba dienu laikā iesniedz skolēnu sarakstu, kas atbilst šiem
noteikumiem un jaunu rēķinu līdzfinansējuma saņemšanai.
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