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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Valmieras novada pašvald ības 2021.gada 30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.24 
“K ārt ība, kādā Valmieras novada pašvald ība sedz pirmsskolas izgl ītības programmas 

īstenošanas izmaksas priv ātai izgl ītības iest ādei” 
 

Paskaidrojuma raksta sada ļa Inform ācija  

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu 
pārejas noteikumu 17.punktu, kas cita starpā nosaka, ka 2021.gada 
pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un 
pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. 

Valmieras novada pašvaldības dome 2016. gada 25.februārī izdeva 
saistošos noteikumus Nr.255 “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei”; 

Burtnieku novada pašvaldības dome 2017.gada 19.aprīlī izdeva 
saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Par kārtību, kādā Burtnieku 
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestādei”; 

Rūjienas novada pašvaldības dome 2018.gada 18.janvārī izdeva 
saistošos noteikumus Nr.2/2018 “Par kārtību, kādā Rūjienas 
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai pirmsskolas izglītības iestādei”. 

Ievērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 17.punktu, ir nepieciešams apstiprināt jaunus saistošos 
noteikumus, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātai izglītības 
iestādei, nodrošinot iespēju saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai privātajās izglītības iestādēs 
visiem Valmieras novadā deklarētiem izglītojamiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļa cita starpā nosaka, ka 
pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā 
nodrošina šā panta 2.1 un 2.3 daļā noteikto pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei. 
Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā tiek maksāts 
līdzfinansējums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi 
privātajai izglītības iestādei, kā arī tiek noteikta kārtībā, kādos 
gadījumos līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu līdzfinansējuma veidā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

Nav attiecināms. 



uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Valmieras novada Izglītības 
pārvalde.  
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties 
Valmieras novada Izglītības pārvaldē. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


