APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,18.§)

Saistošie noteikumi Nr.6
Par Garkalnes novada pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības programmas
apguvei privātajās vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5.punktu
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta tiek piešķirts līdzfinansējums
pašvaldības iedzīvotājiem, kuri apgūst valsts noteikto vispārējās izglītības programmu
privātajās vispārizglītojošās izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – Iestāde), kuras īsteno
licencētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas valsts valodā.
1. Līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 70% apmērā no aprēķinātajām vidējām
izmaksām no viena skolēna izmaksām Garkalnes novada pašvaldības izglītības
iestādēs, atbilstoši attiecīgā kalendārā gada Garkalnes novada domes apstiprinātajām
izdevumu tāmēm par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā kalendārajā gadā uz
vienu skolēnu Garkalnes novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējumu var saņemt par audzēkni, kura dzīvesvieta un vismaz viena no
vecākiem vai likumiskā pārstāvja dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus deklarēta
Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības administrācijā iesniedzami sekojoši
dokumenti:
3.1. audzēkņa vecāku vai audzēkņa likumiskā pārstāvja iesniegums;
3.2. līguma kopija, kas noslēgts starp Iestādi un audzēkņa vecākiem vai
likumiskajiem pārstāvjiem;
4. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes pašvaldības atbildīgais speciālists lemj par
līdzfinansējuma piešķiršanu un organizē līguma sagatavošanu ar Iestādi. Līguma
formu un saturu nosaka pašvaldība. Līguma sagatavošanai Iestāde iesniedz sekojošu
dokumentu kopijas:
4.1. privātās pirmsskolas izglītības iestādes dibinātāja komersanta apliecība;
4.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par dibinātāja/komersanta nodokļu parādu
neesamību;
4.3. izglītības iestādes reģistrācijas apliecība;
4.4. vispārējās izglītības programmas licence;
4.5. speciālo izglītības programmu licences;

4.6. izmaksu tāme audzēkņa uzturēšanai Iestādē.
5. Pēc Iestādes iesniegto dokumentu pārbaudes pašvaldības atbildīgais speciālists lemj
par līguma slēgšanu ar Iestādi. Līdzfinansējums tiek piešķirts ar pašvaldības un
Iestādes līguma noslēgšanas mēnesim sekojošā mēneša pirmo datumu.
6. Līgums ar Iestādi netiek slēgts, ja:
6.1. ja Iestādes dibinātājam konstatēti nodokļu, nodevu parādi, ir ierobežota vai
apturēta saimnieciskā darbība, uzsākti maksātnespējas vai likvidācijas procesi;
6.2. ja ir nederīgas/anulētas izglītības programmu licences;
7. Pašvaldība, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, veic samaksu
vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem līdz tekošā
mēneša 25.datumam, ieskaitot to pakalpojuma sniedzēja bankas norēķinu kontā.
8. Pašvaldība pārtrauc Iestādes līdzfinansēšanu, ja:
8.1. tiek atcelti vai grozīti normatīvie akti, uz kuru pamata pašvaldība līdzfinansē
Iestādi;
8.2. audzēkņa vai viena no vecākiem/likumiskā pārstāvja, kuru dzīvesvieta bija
deklarēta Garkalnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, deklarēta citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
8.3. audzēknis pārtraucis Iestādes apmeklējumu;
8.4. tiek konstatēts, ka Iestādes dibinātājam ir nodokļu, nodevu parādi, ir ierobežota
vai apturēta saimnieciskā darbība, uzsākti maksātnespējas vai likvidācijas
procesi;
8.5. ir notecējuši Iestādes izglītību programmu licenču derīguma termiņi vai licences
ir anulētas;
8.6. Iestādē un Iestādes darbā ir konstatētas neatbilstības izglītības iestāžu
regulējošiem normatīvajiem aktiem vai šo normatīvo aktu pārkāpumi;
9. Pašvaldībai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pēc savas iniciatīvas,
pārbaudīt ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu patiesumu, kā arī to, vai
deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, tai skaitā,
arī pieprasot no personas vai nekustamā īpašuma īpašnieka vai turētāja papildus
informāciju. Ja persona, deklarējot savu vai bērna dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas
ziņas vai personai nebija tiesiska pamata deklarēšanas brīdī dzīvot deklarētajā
dzīvesvietā, pašvaldība ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā anulēt
personas dzīvesvietas deklarāciju. Gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu tiek anulētas ar deklarācijas iesniegšanas
datumu, personai ir pienākums atmaksāt pašvaldībai visu saņemto līdzfinansējumu
bērna izglītošanai Iestādē.
10. Šie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu Garkalnes novada pašvaldības oficiālajā
interneta vietnē.
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