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2021.gada 29.septembris  

LĒMUMS Nr.45 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansējumu 

Mārupes novada pašvaldības dome ir izskatījusi  iespēju līdzfinansēt privātās izglītības 

iestādes, kurās pamata vai vidējo izglītību apgūst Mārupes novada administratīvajā teritorijā  

deklarētie izglītojamie. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu pašvaldība uz savstarpēju 

līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, Izglītības likuma 59.panta 

otro daļu privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji, bet pašvaldības var piedalīties privāto 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā. 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 

tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 

skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un 

izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Ar Mārupes novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu Nr.32 (prot.Nr.1) „Par privāto 

vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu” tika nolemts, ka no 2020.gada 1.februāra līdz 

2021.gada 31.janvārim privātajām pamata un vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams 

pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī par vienu audzēkni, kura deklarētā 

dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

Saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.10 “Par kārtību, 

kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas 

izmaksas privātajai izglītības iestādei” 2.punktu, Babītes novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajam izglītojamajam līdzfinansējums par vispārējās izglītības programmas apguvi 

privātajā izglītības iestādē tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu, atbilstoši vidējām 

izmaksām visās pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs kopā, kas 

aprēķināms saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu kārtību par pašvaldību savstarpējo 

norēķinu veikšanu. Līdz 2021.gada 31.maijam līdzfinansējums tika noteikts EUR 94,61 

apmērā.    

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.44 

(prot.Nr.11) „Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā (septembris - decembris)” apstiprinātas Mārupes 

novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu tāmes.   

Ievērojot iepriekš minēto, lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu izglītojamo, 

kas apgūst vispārējās izglītības programmas privātajās vispārējās izglītības iestādēs, 

līdzfinansēšanā pēc administratīvi teritoriālās reformas  un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 59.panta otro daļu,  kā arī 

vadoties no vidējām izmaksām  uz vienu audzēkni Mārupes novada pašvaldībā esošās 

līdzvērtīgās vispārējās izglītības iestādēs,    kā arī ņemot vērā 2021.gada 21.septembra Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumus pieņemt 

iesniegto lēmuma projektu “Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu”, atklāti 



balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira Dūduma, 

Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Noteikt, ka no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.janvārim privātajām pamata 

un vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 87,00 apmērā 

mēnesī  par vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

2. Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3. Mārupes novada pašvaldības domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām 

pamata un vidējās izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

4. Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu Nr.32 

(protokols Nr.1).    

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                     Andrejs Ence 

 

Sagatavoja Izglītības dienesta vadītāja S.Antiņa 

 

Lēmumā norādītie normatīvie akti  ir spēkā  

un attiecināmi uz lēmumā minēto gadījumu  

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina 

 

 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


