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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 22.FEBRUĀRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.____  

“GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS  2016.GADA 

28.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.16-3 “JELGAVAS 

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

NODROŠINĀŠANAS FUNKCIJAS ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss  projekta  satura izklāsts Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – 

pašvaldība) 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.16-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība” (turpmāk - Saistošie noteikumi) 

paredz, ka pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas 

izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā 

izglītības iestādē ar 2018.gada 1.janvāri: 

1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu 

vecumam noteikts 200,00 euro (divi simti 

euro) apmērā; 

2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei, noteikts 134,08 euro 

(viens simts trīsdesmit četri euro, astoņi euro 

centi) apmērā.  

Ja privātā izglītības iestāde nodrošina 

nepārtrauktu pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 

12 stundas dienā), kuru nodrošina pedagogs ar 

atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

un pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba 

alga noteikta ne mazāka par 730,00 euro par 40 

darba stundu nedēļu, pašvaldības atbalsta apmērs 

noteikts 200,00 euro (divi simti euro) apmērā 

bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei privātā izglītības iestādē. 

2.  Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par 

izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši noteiktajām vidējām izmaksām 

sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātai izglītības iestādei” noteiktai metodikai veica 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena 

bērna vidējo izmaksu aprēķinu norēķiniem ar 

privātajām izglītības iestādēm saskaņā ar iepriekšējā 

gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. 

Pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts 

tādā apmērā, kas atbilst bērna deklarētās 

dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam 

izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
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pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. 

Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.
4
 daļai, 

pašvaldība Saistošajos noteikumos noteikusi lielāku 

pašvaldības atbalsta apmēru bērnam, kurš apgūst 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 

privātā izglītības iestādē pie nosacījuma: ja privātā 

izglītības iestāde nodrošina nepārtrauktu 

pedagoģisko procesu (ne mazāk kā 12 stundas 

dienā), kuru nodrošina pedagogs ar atbilstošu 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pirmsskolas izglītības pedagoga mēneša darba alga 

noteikta ne mazāka par 730,00 euro par 40 darba 

stundu nedēļu. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Ņemot vērā, ka ir vērojams viena bērna vidējo 

izmaksu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 

pieaugums un pašvaldība, izmantojot Izglītības 

likuma 17.panta 2.
4
 daļā noteikto, noteikusi lielāku 

pašvaldības atbalsta apmēru bērnam, kurš apgūst 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 

privātā izglītības iestādē, ievērojot tā piešķiršanas 

nosacījumus, minētais radīs papildus izmaksas 

pašvaldības budžetam 189 962 euro apmērā. 

  

4. Informācija par  plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā tiks 

veicināta uzņēmējdarbības attīstība Jelgavas pilsētas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot 

pirmsskolas izglītības pakalpojumu. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
Nav būtiskas ietekmes. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Pašvaldība ir uzklausījusi un iespēju robežās ņēmusi 

vērā privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

priekšlikumus. 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs                                                              A.Rāviņš 


