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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 1.
2018.gada 18.janvāris

protokols Nr. 1.

LĒMUMS Nr. 1.
Par vispārējās pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu
no Ķekavas novada pašvaldības budžeta privātajām izglītības iestādēm
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu “Par vispārējās
pamatizglītības programmu īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Ķekavas novada pašvaldības
budžeta privātajām izglītības iestādēm” (5.§ 1., protokols Nr.27), Ķekavas novada pašvaldība uz
savstarpēju līgumu pamata 2017.gadā piedalījās privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
finansēšanā vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai, ja attiecīgā privātā izglītības iestādē
pamatizglītību iegūst Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarēts bērns.
Izvērtējot Valsts izglītības informācijas sistēmā pieejamu informāciju un noslēgtos līgumus,
konstatēts:
1.

2017./2018.mācību gadā pamatizglītību privātās izglītības iestādēs ārpus Ķekavas novada
apgūst 31 izglītojamais.

2.

Ķekavas novada administratīvajā teritorijā esošajā privātajā pamatskolā „Gaismas tilts 97”
pamatizglītību apgūst 112 izglītojamie.

Ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, ievērojot vienlīdzīgu pieeju izglītībai un to, ka saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu, Republikas pilsētas pašvaldība un novada
pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā un
Izglītības likuma 59.panta otro daļu pašvaldības var piedalīties privāto izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksas finansēšanā, kā arī Latvijas Republikas tiesībsarga 2015.gada 30.oktobra atzinumu
Nr. 6-6/66 pārbaudes lietā Nr.2015-8-20G par vienlīdzīgu pieeju izglītībai,
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
- Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu un 59.panta otro daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
9.janvāra sēdes atzinumu un Finanšu komitejas 2018.gada 11.janvāra sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 17 balsīm „Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis,
Medne, Nitišs, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko), „Pret” – nav, „Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Uz savstarpēju līgumu pamata piedalīties privāto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas
finansēšanā vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanai, ja attiecīgā privātā izglītības
iestādē pamatizglītību iegūst Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarēts bērns.

2.

Noteikt no 2018.gada 1.janvāra pašvaldības atbalsta summu par vienu izglītojamo 50.00 EUR
(piecdesmit euro, 00 centi) apmērā mēnesī, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai
likumīgajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā,

finansējumu paredzot Ķekavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta sadaļā "Izglītības vadība
un metodiskais darbs".
3.

Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, kas nodrošina
vispārējās pamatizglītības programmas apguvi, ar kuru bērna vecāks vai bērna likumīgais
pārstāvis ir noslēdzis līgumu par vispārējās pamatizglītības pakalpojuma sniegšanu un kura ir
reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.

Pašvaldības atbalsts ir piešķirams, ja privātā izglītības iestāde bērna vecāka vai bērna likumiskā
pārstāvja izmaksas par vispārējās pamatizglītības programmas īstenošanu samazina tādā
apmērā, kas atbilst izmaksātajam pašvaldības atbalsta apmēram.

5.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt
vispārizglītojošām izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu.

6.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļai informēt privātās izglītības iestādes par
iespēju līguma slēgšanai, ja attiecīgajās izglītības iestādēs izglītību iegūst bērns, kura deklarētā
dzīvesvietā ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

līgumus

ar

privātajām

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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