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Par informatīvā ziņojuma projektu “Par valsts 
atbalsta programmas bērniem no pusotra gada 
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, 
kuri saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, izpildi un 
pašvaldību sniegtā atbalsta bērniem 
izvērtējumu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi informatīvo ziņojuma 
projektu “Par valsts atbalsta programmas bērniem no pusotra gada vecuma 
līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri saņem pakalpojumu pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, izpildi un pašvaldību sniegtā 
atbalsta bērniem izvērtējumu” (turpmāk – informatīvais ziņojums) un to 
nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi: 

1. LPS vērš uzmanību, ka pašvaldības norēķinos ar privātajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm balstās uz Izglītības likuma 17. panta 
2.1. punktu, kurš nosaka: ja bērns pirmsskolas izglītības programmu apgūst 
privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātajam pakalpojuma 
sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šo kārtību 
nosaka Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi nr. 709 
“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”. 
 Pirms grozījumu pieņemšanas Izglītības likumā un Ministru kabineta 
noteikumu nr. 709 izstrādes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM) izveidoja darba grupu, kur bija pārstāvētas pašvaldības, 
kuras ir noslēgušas līgumus ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. 
Darba gaitā tika analizētas izmaksas, kuras ir iespējams noteikt un ir jēgpilni 
iekļaut viena izglītojamā izmaksās atbilstoši Izglītības likuma 17. (21.) pantā 
lietotajam formulējumam: “Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam 
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izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām 
izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs.” 
 Atgādinām, ka 2016. gada 22. jūnija darba grupas sanāksmē 
VARAM pašvaldības atkārtoti pauda savu viedokli, ka metodikai, pēc kuras 
aprēķina izmaksas vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā 
attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs, ir jābūt skaidri saprotamai, viegli 
piemērojamai un lietojamai aprēķinos. 
 Pašvaldības arī norādīja, ka nav iespējams sadalīt viena bērna 
izmaksas pa vecuma grupām. 

Piemēram, Mārupes pašvaldības viedoklis: “Iepazīstoties ar 
informatīvo ziņojumu, var secināt, ka visas pirmsskolas izglītības iestādes 
izmaksas ir nepieciešams dalīt pa vecuma grupām, tas nozīmē, ka 
pašvaldībām ir jāveic atsevišķa uzskaite 5–6 gadīgiem bērniem un mazākiem 
bērniem, tajā skaitā saņemtie pakalpojumi (piem., komunālie pakalpojumi, 
deratizācija, smilšu apmaiņa smilšu kastēs, paklāju maiņa u.tml.), kancelejas 
preces, inventārs, mēbeles (piem., krēsliņi četrgadīgiem bērniem un krēsliņi 
piecgadīgiem bērniem; nav skaidrs, vai veikt pārrēķinu, ja tos izmantos cita 
vecuma bērni), saimniecības preces, tajā skaitā tualetes papīrs (cik iztērē 
četrgadīgs bērns un cik iztērē piecgadīgs bērns?), mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļi, degviela (ja saimnieks vai PII vadītājs brauc pēc 
precēm vai mācību līdzekļiem, jādala, cik preču mazajiem un cik 5–6 
gadīgajiem.” 
 Jelgavas pilsētas viedoklis: “Par šo jautājumu jau bijušas 
vairākkārtējas diskusijas – kā nodalīt izmaksas? kā aprēķinos nodalīt, 
piemēram, interaktīvo tāfeļu un specifisko sešgadniekiem paredzēto izglītības 
programmu iegādē tērētos līdzekļus, atšķirīgās mācību materiālu un mēbeļu 
izmaksas dažāda vecuma bērnu grupās?” 

2. Pašvaldībām norāda, ka pašvaldības saskaņā ar MK noteikumiem 
publicē vidējo izmaksu aprēķinu, ko sedz privātajām izglītības iestādēm. 
 Savukārt atbildība par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) 
izdevumu tāmju publicēšanu ir jāuzliek par pienākumu pašām privātajām PII, 
un tās publicē izdevumu tāmi savās interneta mājaslapās, kuras būs pieejamas 
vecākiem un pašvaldībām. 
 Ņemot vērā augstāk minētos argumentus, LPS noraida tālāku 
informatīvā ziņojuma projekta “Par valsts atbalsta programmas bērniem no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri saņem 
pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, izpildi un 
pašvaldību sniegtā atbalsta bērniem izvērtējumu” virzību. 
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