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Par pirmsskolas izglītības programmu 

izmaksu segšanu privātam pakalpojumu sniedzējam 

 

Likumprojekts „Grozījums Izglītības likumā” (Nr.509/Lp11) paredz 

papildināt Izglītības likuma 14.pantu „Ministru kabineta kompetence izglītībā” ar 

36.punktu un 17.pantu „Pašvaldību kompetence izglītībā” ar 2.1 daļu, paredzot, ka 

gadījumā, ja bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta 

deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, netiek nodrošināta vieta šīs 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldība Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātam pakalpojuma 

sniedzējam atbilstoši attiecīgās pašvaldības vidējām izmaksām uz vienu 

izglītojamo. 

Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksas privātā pirmsskolas 

izglītības iestādē var pārsniegt programmu īstenošanas vidējās izmaksas 

pašvaldības izglītības iestādē. Tādējādi likumprojekts paredz, ka vecākiem, kuru 
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bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, būs 

jāsedz izmaksu starpība, maksājot par pirmsskolas izglītības ieguvi privātai 

izglītības iestādei.  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta pirmā daļa paredz, ka valsts 

nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību atbilstoši 

katra spējām. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp 

pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas 

iestādēs. 

Izglītības likuma 55.panta 1.punkts nosaka, ka izglītojamam ir tiesības uz 

valsts vai pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi. 

Saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta pirmo daļu maksu par pirmsskolas 

izglītības ieguvi valsts vai pašvaldību dibinātā izglītības iestādē sedz no valsts 

budžeta vai pašvaldību budžetiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Privātā 

izglītības iestāde var noteikt maksu par izglītības ieguvi. 

Vispārējās izglītības likuma 21.pants paredz, ka vietējās pašvaldības savā 

administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības 

iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. 

Ja bērniem, kuriem netiek nodrošināta vieta savas dzīvesvietas pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē, tiks noteikta maksa par pirmsskolas izglītības ieguvi, 

šāds regulējums būs pretrunā Vispārējās izglītības likuma 21.pantā noteiktajai 

vienlīdzīgai pieejai pirmsskolas izglītībai. 

Tiesībsarga ieskatā gadījumā, ja pašvaldība nespēj izpildīt savu likumā 

noteikto pienākumu - nodrošināt savā administratīvajā teritorijā dzīvojošos bērnus 

ar vietām pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, tai ir pilnā apmērā 

jāsedz programmu īstenošanas izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam, lai uz 

vienlīdzīgu iespēju pamata  ikvienam bērnam nodrošinātu tiesības uz valsts vai 

pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības ieguvi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, aicinu likumprojektā „Grozījums Izglītības 

likumā” (Nr.509/Lp11) noteikt pašvaldības pienākumu segt pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas privātam pakalpojuma sniedzējam, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu, pilnā apmērā, nevis atbilstoši attiecīgās pašvaldības vidējām 

izmaksām uz vienu izglītojamo. 
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