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Par pirmskolas izglītības iestāžu pieejamību

Šā gada sākumā tika izveidota Demogrāfisko lietu padomes darba
grupa par pirmskolas izglītības iestāžu pieejamību pašvaldībās. Tajā tika
spriests par principa „nauda seko bērnam” ieviešanu pirmskolas izglītības un
aprūpes sistēmā Latvijā, kaut darba grupas uzdevums bija individuāli izskatīt
katrā pašvaldībā esošās problēmas saistībā ar bērnudārzu nodrošinājumu un
attiecīgi konstatētajām problēmām izvirzīt individuālus risinājumus
(uzdevums 2011.gada 14.decembra Demogrāfisko lietu padomes sēdē).
Princips „nauda seko bērnam” paredz, ka pakalpojuma saņēmējs (ģimene) var
brīvi izvēlēties pirmskolas izglītības pakalpojuma sniedzēju neatkarīgi no tā
juridiskā statusa – t.i. pašvaldības bērnudārzu vai privāto bērnudārzu. Izdarot
izvēli, nebūs svarīgi, vai pašvaldība, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, var
nodrošināt bērnudārza pakalpojumu vai nevar. Tātad arī tajās pašvaldībās, kas
varēs nodrošināt vietas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē (tālāk PII)
visiem, kas to vēlas, ģimene varēs brīvi izdarīt izvēli par labu jebkuram
privātajam bērnudārzam, arī ārpus pašvaldības teritorijas. Ja ģimene
izvēlēsies privāto PII, no pašvaldības budžeta privātajam PII par katru bērnu
būs jānovirza noteikts finansējums, kas sastāvētu no divām daļām:

1) vidējās bērna uzturēšanas izmaksas pašvaldības PII
2) t.s. lietojuma vērtība (lietojuma vērtību uz vienu bērnu piedāvāts

aprēķināt, 5% no pašvaldības bērnudārzu (nekustamais īpašums (zeme+ēka))
kadastrālās vērtības attiecinot pret bērnu skaitu pašvaldības PII) – šāds bija
privāto bērnudārzu pārstāvju viedoklis darba grupā.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) darba grupā pauda atšķirīgu
viedokli, par kuru vēlamies informēt. LPS neatbalsta principa „nauda seko
bērnam” ieviešanu tuvākajos gados sekojošu apsvērumu dēļ.

1) Plānojot esošos un nākotnes attīstības projektus, pašvaldību izejas
pozīcija bijusi nodrošināt pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības iestāžu
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pakalpojuma pilnībā. Šobrīd norit aktīvs darbs, lai ar vietām bērnudārzos
nodrošinātu bērnus no pusotra gada vecuma, kas pašvaldībām kā obligāts
pienākums tika uzlikts pagājušā gada vasarā, grozot Vispārējās izglītības
likumu. Mainoties nostājai, ka pašvaldība vairs nav galvenais šī
pakalpojuma sniedzējs (paralēli visā valstī attīstīsies privāto bērnudārzu
tīkls), veidosies situācijas, ka jaunuzbūvētie vai rekonstruētie bērnudārzi
paredzēti daudz lielākam bērnu skaitam nekā attiecīgajos apstākļos tas
būtu nepieciešams (velti iztērēta nodokļu maksātāju vai ES fondu nauda).
Līdz ar to arī nākotnē uzturēšanas izdevumi (kas apmaksāti no nodokļu
maksātāju naudas) uz vienu bērnu būs lielāki nekā tie varētu būt.
Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā ir
ieguldīti desmitiem miljonu latu (pašvaldību un valsts budžeta un ES
fondu līdzekļi), ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu un tā tendences.
Piemēram, šajā plānošanas periodā no ERAF līdzekļiem pirmskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros paredzēti 24,7 milj. latu. No tiem 21 milj. latu
ir ERAF finansējums, 3,7 milj. latu – nacionālais finansējums. Jāatzīmē,
ka Ministru kabineta 22.07.2008. noteikumi Nr.584 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” paredz, ka
finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta rezultātu uzturēšanu
vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Lieki piebilst, ka
izglītības iestādes infrastruktūras pielāgošanai mazākam bērnu skaitam
atkal būs vajadzīgi papildu līdzekļus.
Uzskatām, ka šāda rīcība ar valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem
nebūtu atbilstīga likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu” nostiprinātajam pienākumam ar valsts
finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi. Mūsuprāt, ņemot vērā, ka Latvija ir
trešā nabadzīgākā Eiropas Savienības dalībvalsts, jo īpaši ir jāraugās, lai
jau veiktie ieguldījumi tiktu izmantoti efektīvi un dotu maksimālo atdevi.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (tālāk
VARAM) apkopotajiem datiem, rindā uz pašvaldību PII reģistrēti
11,8 tūkst. bērnu, kas ir apmēram 11% no visiem bērniem 1,5-6 gadu
vecumā. Rindā viens bērns var būt uzskaitīts divas reizes, jo ne vienmēr
iespējams identificēt bērnus, kuri vienlaicīgi stāv rindā uz vairāku
pašvaldību bērnudārziem (piemēram, uz Rīgas PII un Garkalnes novada
PII). Problēmas ar bērnudārza nodrošinājumu (rindā uz vietu
pašvaldības PII ir vairāk nekā 60 bērnu) ir 18 pašvaldībām (15% no
pašvaldību kopskaita). Skat. vēstules 1.pielikumu. Lielākās problēmas ir
Rīgā un atsevišķās Pierīgas pašvaldībās. Jāatzīmē, ka vairums šo
pašvaldību aktīvi strādā pie rindas problēmas risinājuma.
Piemēram,
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 Jelgavā tiek būvēts jauns PII ar 250 vietām;
 Mārupes novads uzsācis Jaunmārupes sākumskolas rekonstrukciju,

pievienojot divas vienstāvīgas koka karkasa rūpnieciski izgatavotas
ēkas, pirmskolas izglītības iestādes „Lienīte” renovāciju;

 Siguldas novadā š.g. septembrī pēc PII rekonstrukcijas tiks atvērtas
divas jaunas grupas ar papildu 48 vietām;

 Ozolnieku novadā š.g. aprīlī tiks atklāta jauna PII ar 96 vietām;
 Stopiņu novadā tiks pabeigta bērnudārza „Pienenīte” piebūves

būvniecība, kā rezultātā no septembra tiks nodrošinātas 120 jaunas
vietas;

 Ikšķiles novads būvē jaunu bērnudārzu ar 64-80 vietām;
 Carnikavas novads saņēmis atļauju ņemt aizņēmumu Valsts kasē

Carnikavas PII "Riekstiņš" ēkas rekonstrukcija" īstenošanai, kā
rezultātā tiks izveidotas papildu 160 vietas utt.

Pārējās pašvaldībās (101, kas ir 85% no kopējā skaita) rindu nav vai ir
nelielas. Šajā pašvaldību grupā ieskaitītas arī tās 5 pašvaldības, kurām datu
apkopošanas brīdī rindā uz vietu pašvaldības PII bija vairāk nekā 60 bērnu,
bet 2012.gada rudenī (ar 1.septembri) rindas jautājums pilnībā vai daļēji
(rinda mazāka par 60 bērniem) tiks atrisināts. Skat. vēstules 2.pielikumu.

2) Palielināsies pašvaldību budžeta izdevumi pirmskolas izglītības un
aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai.

 Paralēli pašvaldību bērnudārziem valstī attīstot privātos bērnudārzus,
kas pilnībā vai daļēji (atkarībā no bērnudārza piepildījuma) tiks
finansēts no valsts un pašvaldību budžeta (pēc privāto bērnudārzu
pārstāvju ieceres, valsts gādās par atlīdzību pedagogiem, savukārt
pašvaldības nodrošinās līdzekļus uzturēšanas un kapitālo izdevumu
segšanai), t.i. „nauda sekos bērnam”, pašvaldībām ir jārēķinās ar
lielākiem līdzekļiem šajā izdevumu pozīcijā. Pirmskolas izglītības
iestāžu tālāka attīstība tuvākajos gados var kļūt neparedzama.
Ikviena privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kas atbildīs valsts
izvirzītajām prasībām un būs reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā,
varēs uzsākt darbu vēlamajā vietā un laikā (kā arī beigt darbu).
Ikvienam bērnam, kas pašvaldības PII vietā izvēlēsies privāto PII,
pašvaldībai būs jādod līdzi atbilstošs finansējums. Varētu veidoties
situācija, ka tiek uzturēti pustukši pašvaldību bērnudārzi un
vienlaikus finansējums tiek novirzīts privātajiem bērnudārziem.
Tāpat: jo mazāks bērnu skaits pašvaldības PII, jo lielāki uzturēšanas
izdevumi uz vienu bērnu, jo lielāks maksājums privātajam
bērnudārzam; jo lielāki pašvaldības ieguldījumi savās PII, jo lielāks
maksājums privātajam bērnudārzam.
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 Pašvaldību izdevumi pieaugs, ja pašvaldībai privāto pakalpojuma
sniedzējam obligāti būs jāsedz t.s. lietojuma vērtība (telpu nomas
izdevumi, aizdevuma kredītprocentu apmaksa u.tml.). Ja šāds
nosacījums darbotos 2012.gadā, tad, piemēram, Jelgavas pilsētas
pašvaldībai, kura ir noslēgusi līgumu ar privātajiem bērnudārziem
par 580 bērniem, budžetā papildu būtu jārod gandrīz 300 tūkst. latu.

Piekrītam, ka principa „nauda seko bērnam” ieviešana palielinātu
ģimenes izvēles iespējas atrast savām vēlmēm vispiemērotāko bērnudārzu,
tomēr situācijā, kad valstī nabadzības riskam ir pakļauti 42% bērnu, šādām
izvēles tiesībām jau būtu zināma ekskluzivitātes pieskaņa. Varbūt vērtīgāk ir
līdzekļus, kas nodrošinātu daļai vecāku plašas izvēles iespējas bērnudārza
jautājumā, izlietot, piemēram, bērnu brīvpusdienām vai mācību grāmatu
iegādei skolās visiem bērniem. Mūsuprāt, par principa „nauda seko bērnam”
ieviešanu Latvijā varētu lemt brīdī, kad valsts un pašvaldību rīcībā būtu
ievērojami lielāki līdzekļi, kas ļautu novirzīt lielāku finansējumu arī
pirmskolas izglītības vajadzībām.

LPS uzskata, ka pašvaldībām ir jāsaglabā tiesības patstāvīgi izvēlēties
piemērotāko pirmskolas izglītības un aprūpes pakalpojuma sniegšanas formu,
ņemot vērā vietējo situāciju un resursus. Tās pašvaldības, kuras nevar
nodrošināt pieprasījumu pēc vietām pašvaldību PII, izvēlas racionālāko
risinājumu:

1) bērnudārza būvniecību vai
2) bērnudārza pakalpojuma pirkšanu no privātā sektora vai
3) līgumu ar kaimiņu pašvaldību, kuras bērnudārzā ir vietas, vai
4) alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu izveidi / pirkšanu no

privātā sektora (dienas centri, aukļu dienests, īslaicīgas pieskatīšanas
centri u.tml.) vai

5) PPP izmantošanu u.c.
Šāda nostāju atbalstīja arī LPS Dome šā gada 28.martā. LPS Domes
rezolūciju „Par pirmsskolas izglītības iestādēm” skat. 3.pielikumā.
Situācijā, kad pašvaldība nevar nodrošināt pieprasījumu pēc aprūpes
pakalpojuma, LPS atbalsta sadarbību starp pašvaldībām un privātajiem
bērnudārziem, pašvaldībām piedaloties privāto pakalpojumu līdzfinansēšanā.
Diskutējams ir jautājums par līdzfinansējuma apjomu, piešķiršanas kārtību un
tā izmantošanas kontroli.

Pēc VARAM apkopotajiem datiem par rindām uz vietām pašvaldību PII,
var secināt, ka problēma
 ir lokāla. Lielākās rindas ir Rīgā, kā arī Pierīgas pašvaldībās, kurās pirms

septiņiem astoņiem gadiem ļoti strauji pieauga iedzīvotāju skaits, bet tam
uzreiz nesekoja tikpat strauja infrastruktūras attīstība. Turklāt, 2008.gadā
sākoties ekonomiskajai krīzei, ievērojami samazinājās pašvaldību
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ieņēmumi, kā arī no 2009.gada līdz 2012.gadam pašvaldībām bija liegts
ņemt aizņēmumus bērnudārzu būvniecībai. Pierīgas pašvaldībām
bērnudārzu vajadzībām nebija pieejami arī ERAF u.c. ES fondu līdzekļi.
Kā jau iepriekš minēts, problēmas ar lielām rindām uz vietām pašvaldību
PII (gaida vairāk nekā 60 bērnu) ir 18 no 119 pašvaldībām.
Uz ERAF finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība varēja pretendēt tikai nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centri – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes,
Valmieras, Cēsu, Ventspils, Jūrmalas, Ogres, Bauskas, Aizkraukles,
Siguldas, Limbažu, Alūksnes, Valkas, Gulbenes, Kuldīgas, Madonas,
Saldus, Tukuma, Smiltenes, Talsu, Dobeles, Krāslavas, Balvu, Līvānu,
Preiļu, Ludzas un Rīgas – pašvaldības dome vai tās izveidota iestāde,
kas ir reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

 skar galvenokārt bērnus vecumā no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem. Piemēram,
kā norādījušas pašvaldības, bērni vecumā no pusotra gada līdz 3 gadiem
Rīgā veido apmēram 90% no rindas, Ķekavas novadā un Ādažu novadā –
apmēram 70% no rindas, Ogres novadā – 100% no rindas utt.

Uzskatām, ka uzmanība jākoncentrē uz iepriekš minētajiem
problēmvirziem. Pašvaldības paudušas viedokli, ka svarīgākais atbalsts no
valsts rindu problēmas risināšanai būtu šāds:
 nodrošināt finansējumu no valsts budžeta visu pirmskolas izglītības

iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI;
 atļaut pašvaldībām ņemt aizņēmumus Valsts kasē vai kredītiestādēs

pirmskolas izglītības iestāžu ēku būvniecībai, rekonstrukcijai,
pielāgošanai u.tml. un to iekārtošanai (pēc trīs gadu pārtraukuma no
2012.gada 1.janvāra pašvaldības atkal var ņemt aizņēmumu
pirmskolas izglītības iestāžu projektiem);

 piešķirt valsts vai Eiropas fondu finansiālo atbalstu pašvaldību rīcībā
esošās infrastruktūras pielāgošanai pirmskolas izglītības funkcijas
veikšanai.

LPS lūdza pašvaldībām, kurās ir lielākās rindas uz vietām bērnudārzos, sniegt
viedokli par nepieciešamo valsts atbalstu bērnudārzu pieejamības jautājuma
risināšanai. Izvērstākās pašvaldību atbildes apkopotas vēstules 4.pielikumā.

Valsts mērķis ir panākt, lai katram bērnam no pusotra gada vecuma būtu
pieejams bērnudārzs. Šo mērķi var sasniegt dažādos veidos, tai skaitā ar
pašvaldības dibinātu un uzturētu bērnudārzu palīdzību.

LPS uzskata, ka darba grupa pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības
jautājuma risināšanai pašvaldībās nav izpildījusi tai doto uzdevumu
(2011.gada 14.decembra Demogrāfisko lietu padomes sēdes protokollēmums
Nr.3, 2§):



6

„1. Līdz nākamajai Demogrāfisko lietu padomei, izveidot darba grupu
Ministru prezidenta padomnieces S.Ēlertes vadībā, iesaistot tajā pārstāvjus
no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības un nozaru nevalstiskajām organizācijām.
2. Izveidotajai darba grupai:
2.1. individuāli izskatīt katrā pašvaldībā esošās problēmas;
2.2. atbilstoši konstatētajām problēmām izvirzīt individuālus risinājumus
(bērnu skaits, pieejamie pakalpojumi utt.);
2.3. noteikt risinājumus finanšu piesaistē un apguvē katras pašvaldības
ietvaros;
2.4. nākamajā Demogrāfisko lietu padomē prezentēt darba grupas sagatavoto
ziņojumu par iespējamiem risinājumiem, lai padomē pieņemtos lēmumus
varētu virzīt tālākai izskatīšanai Ministru kabinetā.”

Pielikumā:
 Tabula „Pašvaldības, kurām rindā uz vietu pašvaldības pirmskolas

izglītības iestādē ir vairāk nekā 60 bērnu” uz 5 lapām;
 Tabula „Pašvaldības, kurām rindā uz vietu pašvaldības pirmskolas

izglītības iestādē ir vairāk nekā 60 bērnu, bet 2012.gada laikā rindas
jautājums pilnībā vai daļēji tiks atrisināts” uz 1 lapas;

 2012.gada 28.marta LPS Domes rezolūcija „Par pirmsskolas izglītības
iestādēm” uz 2 lapām;

 Pašvaldību viedokļi par nepieciešamo valsts atbalstu pirmskolas
izglītības iestāžu pieejamības jautājuma risināšanā uz 7 lapām.
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