SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Siguldā
2020.gada 20.februārī

Nr.5
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.3, 8.§)

Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.

2.

3.

Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā no Siguldas novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) budžeta tiek piešķirts līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums)
privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmu apgūst Siguldas novadā deklarētie izglītojamie (turpmāk – iestāde).
Līdzfinansējums vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar domes lēmumu katru budžeta gadu,
atbilstoši vidējām izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
iestādēs kopā, kas aprēķināmas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu kārtību par pašvaldību
savstarpējo norēķinu veikšanu, izņemot ēdināšanas izdevumus (Ekonomiskās klasifikācijas kods
2363).
Līdzfinansējumu var piešķirt, ja izpildās visi turpmākie nosacījumi:
3.1. iestāde ir reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā;
3.2. iestāde īsteno Latvijā akreditētu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības
programmu;
3.3. izglītojamam un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta uz
kārtējā gada 1.janvāri plkst.00.00 ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.4. izglītojamais ir reģistrēts programmas apguvei iestādē;
3.5. iestādei ir līgums ar skolēna likumisko pārstāvi par programmas apgūšanu;
3.6. iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likumu izpratnē;
3.7. ja nepastāv attiecībā uz izglītojamo un tā likumiskajiem pārstāvjiem (ja aprūpes tiesības
īsteno abi likumiskie pārstāvji) vai vienu likumisko pārstāvi (ja aprūpes tiesības īsteno viens
likumiskais pārstāvis) šādi gadījumi:
3.7.1. izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens
likumiskais pārstāvis) pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;
3.7.2. izglītojamā vecvecāku īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir
deklarēts izglītojamais un vismaz viens likumiskais pārstāvis, ir nekustamā īpašuma
nodokļu parāds;
3.7.3. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais
pārstāvis) pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir parādsaistības, kuru maksāšanas
termiņš ir kavēts vairāk kā par diviem mēnešiem;
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3.7.4. likumiskajiem pārstāvjiem vai pārstāvim (ja aprūpes tiesības īsteno viens likumiskais
pārstāvis) pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā par
diviem mēnešiem pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros.
Viena likumiskā pārstāvja aprūpes tiesību īstenošana attiecas tikai uz gadījumiem, kas saistīti ar
kopdzīves pārtraukšanu ar otru likumisko pārstāvi vai gadījumiem, ja:
4.1. otrs likumiskais pārstāvis ir pazudis un izsludināts meklēšanā;
4.2. otram likumiskam pārstāvim ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
4.3. otrs likumiskais pārstāvis atrodas brīvības atņemšanas iestādē vai izmeklēšanas cietumā;
4.4. otrs likumiskais pārstāvis ir miris vai izsludināts par mirušu;
4.5. otrs likumiskais pārstāvis nav zināms.
Līdzfinansējuma piešķiršanai noslēdzams līgums starp pašvaldību un iestādi, iekļaujot līgumā
nosacījumu, ka izglītojamā likumiskā pārstāvja veicamā maksa par programmas īstenošanu
samazinās pašvaldības līdzfinansējuma apmērā. Lai pamatotu pašvaldības līdzfinansējuma
izlietojumu atbilstoši līdzfinansējuma mērķim, iestāde, pirms minētā līguma noslēgšanas,
pašvaldībai iesniedz:
5.1. izmaksu tāmi atbilstoši iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas
uzskaitītiem izdevumiem;
5.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde;
5.3. apstiprināto maksu par programmas īstenošanu, kas jāsedz izglītojamā likumiskajam
pārstāvim.
Pēc līguma noslēgšanas iestādei līdz katra mēneša 5.datumam jāiesniedz pašvaldības Izglītības
pārvaldei izglītojamo sarakstu, kuri ir deklarēti Siguldas novada administratīvajā teritorijā un
apgūst programmu iestādē un rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Siguldas novada teritorijā deklarēto
izglītojamo skaitam.
Gadījumos, ja iestādes maksa par vispārējās pamatizglītības vai vispārējas vidējās izglītības
programmas pakalpojumu, kurā nav iekļauta maksa par izglītojamā ēdināšanu, ir zemāka, kā
pašvaldības domes apstiprinātais līdzfinansējums, līdzfinansējuma summa tiek piešķirta atbilstoši
maksai, kas noteikta līgumā starp attiecīgo iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.
Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda iestādes un izglītojamo atbilstību
atbalsta saņemšanas prasībām un saskaņo rēķinu iesniegšanai pašvaldības Finanšu pārvaldei
līdzfinansējuma apmaksai.
Līdzfinansējums tiek aprēķināts ar dienu, kad izglītojamais uzsācis izglītības apguvi, bet ne agrāk
kā tā mēneša pirmajā datumā, kurā noslēgts līgums starp pašvaldību un iestādi.
Ja līdzfinansējums tiek maksāts par nepilnu mēnesi, tad to aprēķina proporcionāli apmeklējumam.
Līdzfinansējums tiek ieskaitīts attiecīgās iestādes kontā.
Pašvaldība atsaka vai pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu, ja:
12.1. faktiskie apstākļi līdzfinansējuma piešķiršanai neatbilst noteikumu noteiktajām prasībām;
12.2. atbalsts tiek pieprasīts izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai;
12.3. saņemts no izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums par pakalpojuma izmantošanas
pārtraukšanu.
Lēmumu par līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem pašvaldības Izglītības pārvalde.
Pašvaldības Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt pašvaldības domei pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā.
Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18. februāra saistošos
noteikumus Nr.4 „Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu
īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības
iestādēm”.
Priekšsēdētājs
Spēkā stājušies 2020.gada 11.martā

(paraksts)

U.Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestādēm”
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2015.gada 18. februāra lēmumus apstiprināti saistošie
noteikumi Nr.4 „Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas
pakalpojumu apmaksu no Siguldas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm”. Ņemot
vērā nepieciešamību aktualizēt esošo saistošo noteikumu redakciju un to, ka grozāmo normu apjoms
pārsniedz pusi no spēkā esošā saistošo noteikumu apjoma, saistoši noteikumi izdoti jaunā redakcijā.
Ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas jomās, kuras pašvaldība pilda pēc brīvprātīgas iniciatīvas,
noteikumos nepieciešams paredzēt, ka līdzfinansējums tiek maksāts par to izglītojamo, kura dzīvesvieta
vismaz kopā ar vienu tā likumisko pārstāvi ir deklarēta Siguldas novada teritorijā uz kārtējā kalendārā
gada 1.janvāri plkst.00.00. Tas saistīts ar to, ka atbalstiem nepieciešamais finansējums veidojas no to
iedzīvotāju nodokļiem un tiem izglītojamiem, kuru dzīvesvieta Siguldas novada administratīvajā
teritorijā deklarēta uz taksācijas gada 1.janvāri plkst.00.00. Noteikumos papildus iekļauta prasība par
parādsaistību neesamību līdzfinansējuma saņemšanas gadījumā. Šis nosacījums iestrādājams nolūkā
disciplinēt kā privāto izglītības iestādi, tā arī izglītojamo likumiskos pārstāvjus nokārtot un neuzkrāt
parādsaistības, pie apstākļiem, ja vēlas izmantot pašvaldības uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata noteikto
atbalstu. Ar saistošajiem noteikumiem netiek risināts parāda piedziņas jautājums.
Īss projekta satura izklāsts: ar noteikumiem noteikta kartība kādā no Siguldas novada pašvaldības
budžeta tiek piešķirts līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm, kurās vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmu apgūst Siguldas novada deklarētie izglītojamie.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Precīzu ietekmi uz budžetu nav
iespējams prognozēt.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām:
personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā:
www.sigulda.lv.
Priekšsēdētājs
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