Informācija par līdzfinansējumu un valsts budžeta mērķdotācijas saņemšanu.

Informācija par Pašvaldību līdzfinansējuma piešķiršanu:
2015. gada 8. decembra ministru kabineta 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” paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības
iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem
vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā.”
https://likumi.lv/ta/id/278801-noteikumi-par-izmaksu-noteiksanas-metodiku-un-kartibu-kadapasvaldiba-atbilstosi-tas-noteiktajam-videjam-izmaksam-sedz-pirmssko...
Pašvaldību Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
1. Bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;
2. Bērnam un vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir konkrētajā
pašvaldībā.
3. Bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar privāto pirmskolas izglītības iestādi.
4. Bērns ir reģistrēts konkrētās pašvaldības rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
(Ja pienāk rinda, lielākajai daļai pašvaldību – var atteikties no vietas un turpināt apmeklēt privāto
pirmsskolas izglītības iestādi un turpināt saņemt līdzfinansējumu)
5. Rīga un Mārupe - tālāk visas darbības notiek automātiski un vecākiem vairs nekādas darbības nav
jāveic.
6. Pārējās pašvaldības - vecākam jāiesniedz iesniegums savā Pašvaldībā ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu, jāuzrāda līguma kopija. Dažās pašvaldībās jāslēdz arī trīspusējs līgums starp
pašvaldību, likumisko pārstāvi un privāto izglītības iestādi. Jautājumu vai neskaidrības gadījumā,
ieteicams sazināties ar savu pašvaldību, lai precizētu iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas
kārtību.
Uz šo brīdi PPII „Mazulītis Rū” ir noslēdzis sadarbību ar 7 pašvaldībām par līdzfinansējuma
piešķiršanu.
(Ja Jūsu deklarētās dzīvesvietas pašvaldība nav minēta šajā sarakstā, sazinieties ar iestādes vadītāju,
lai vienotos par iespēju noslēgt līgumu ar jūsu pašvaldību)
Valsts budžeta mērķdotācija.
Valsts budžeta mērķdotāciju piešķir, ja bērns ir reģistrēts izglītības iestādē ar 01.septembri.***
Ja bērna pieci gadi paliek, piemēram:
• martā, tad līdz 31.augustam viņš tiek skatīts kā 1,5.-4.g. līdzfinansējuma saņēmējs;
• oktobrī, tad no 01.septembra viņš jau tiek skaitīts kā 5.-6.g. līdzfinansējuma saņēmējs.
***Katru mācību gadu iestādei līdz 5. septembrim ir jāapstiprina izglītojamo skaits. Ja 5.-6.g. bērns uz iestādi
atnāk pēc 5. septembra, tad valsts budžeta dotāciju viņš nesaņem līdz pat nākamā mācību gada
01.septembrim.)

NB!!! Ja maināt savu vai bērna dzīvesvietas deklarāciju uz citu pašvaldību – Pievērsiet uzmanību
augstāk minētajam!!!

