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28.§. Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu pirmskolas
izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības iestādei 2020.gadam.
Ziņo: A.Nalivaiko
Pamatojoties uz:
1)
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem,
2)
Izglītības likuma 17.panta 24.daļu, kas nosaka, ka pašvaldība saistošajos
noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto izmaksu
segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši pašvaldības
budžeta iespējām,
3)
17.panta trešās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka republikas pilsētas pašvaldība un
novada pašvaldība uz savstarpēju līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu
finansēšanā,
4)
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr.709),
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis
I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks,
A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, L.Šube,
S.Rozīte, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt ar 2020.gada 1.janvārī Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu
izmaksas uz vienu bērnu (izglītojamo) 2020.gadā privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
saskaņā ar pielikumu šādā apmērā:
1.1. viena izglītojamā vecumā no 1,5 līdz 4 gada vecumam pirmskolas izglītības
programmas izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.709 7.4 punktam ir – EUR 222,05 (divi
simti divdesmit divi euro, 5 centi);

1.2. viena izglītojamā vecumā no 5 gadiem obligātās sagatavošanas pamatizglītības
ieguvei pirmskolas izglītības programmas izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.709
7.5punktam ir – EUR 175.39 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 39 centi).
2.
Uzdot Inčukalna novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Inčukalna
novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu bērnu privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs un aprēķinu Inčukalna novada pašvaldības mājas lapas sadaļā
“Pirmsskolas izglītības iestādes”.
Domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Inčukalna novada domes
Sekretāre L.Sīka
Inčukalnā, 2020.gada 26.februārī
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