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Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides
kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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2.
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Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību kādā Siguldas novada pašvaldība (turpmāk –
pašvaldība:
1.1. apmaksā pašvaldības organizētos vai līdzfinansē profesionālās pilnveides kursus bērnu
uzraudzības aprūpes jomā (turpmāk – atbalsts);
1.2. kompensē pašvaldības organizētos kursus vai iesniedzēja izvēlētos profesionālās pilnveides
kursus (turpmāk – kursu kompensācija).
Pašvaldības atbalsta un kursu kompensācijas apmērs tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu
katru budžeta gadu.
Atbalsts tiek sniegts fiziskai personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
3.1. personas dzīvesvieta deklarēta Siguldas novadā ne vēlāk kā no 2019.gada 1.janvāra plkst.
00.00;
3.2. persona var apliecināt, ka sniegs bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – BUP) Siguldas
novada teritorijā, norādot konkrētu BUP sniegšanas adresi, vismaz vienam pašvaldības
reģistrā, kurā reģistrēti bērni uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības
programmas apguvei (turpmāk – reģistrs), reģistrētajam bērnam un vismaz vienu kalendāro
gadu. Iesniedzējs nevar būt šī bērna likumiskais pārstāvis;
3.3. persona var apliecināt, ka BUP sniegšanu uzsāks ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad
persona tiks reģistrēta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
3.4. persona, kura vēlas saņemt līdzfinansējumu profesionālās pilnveides kursam bērnu
uzraudzības aprūpes jomā, var apliecināt, ka kursa apmeklējumu uzsāks ne vēlāk kā divu
mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
3.5. noslēgts līgums par pašvaldības organizētā profesionālās pilnveides kursa bērnu uzraudzības
aprūpes jomā apmaksas kārtību vai iesniedzēja izvēlētā profesionālās pilnveides kursa bērnu
uzraudzības aprūpes jomā līdzfinansēšanas kārtību.
Kursu kompensācija tiek sniegta fiziskai personai, ja tās dzīvesvieta nav deklarēta Siguldas novadā
noteikumu 3.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, bet šī persona paredzējusi sniegt BUP Siguldas
novada teritorijā vismaz vienu kalendāro gadu vienam reģistrā reģistrētam bērnam. Šādā gadījumā
kursu kompensācijas saņemšanai jāizpildās šādiem nosacījumiem:
4.1. persona pēc kursu apgūšanas viena mēneša laikā reģistrējies Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja reģistrā;
4.2. persona ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad reģistrēta Bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, noslēgusi līgumu ar reģistrā reģistrētā bērna likumisko
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pārstāvi un pašvaldību par BUP sniegšanu. Iesniedzējs nevar būt šī bērna likumiskais
pārstāvis;
4.3. noslēgts ar pašvaldību līgums par kursu kompensēšanas kārtību.
BUP nodrošināšanas pienākums šo noteikumu ietvaros attiecas uz tiem reģistrā reģistrētajiem
bērniem, kuru dzīvesvieta un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Noteikumu ietvaros persona var saņemt tikai vienu no atbalsta veidiem vai vienu no kompensācijas
veidiem.
Pieteikšanās uz atbalstu vai kursu kompensāciju tiek izsludināta vienu reizi kalendārā gadā,
izsludinot pieteikšanos ne mazāk kā vienu mēnesi iepriekš, informāciju izsludinot pašvaldības
tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā.
Lai pieteiktos uz atbalstu vai kursu kompensāciju, persona iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldei
iesniegumu. Atbalsta pieteikumiem pievienojami noteikumu 3.punktā uzskaitītie apliecinājumi. Pēc
minēto dokumentu iesniegšanas atbalsta vai kompensācijas saņemšanai ar iesniedzēju noslēdzams
noteikumu 3.5. vai 4.3.apakšpunktā noteiktais līgums.
Iesniedzējam ir pienākums paziņot pašvaldības Izglītības pārvaldei par jebkuriem apstākļiem, kas
ietekmē atbalsta vai kursu kompensācijas saņemšanu.
Iesniedzējam pašvaldības nodrošinātais atbalsts jāatmaksā pašvaldībai, ja pastāv kāds no šiem
nosacījumiem:
10.1. iesniedzējs nav saņēmis apliecinošu dokumentu par pašvaldības apmaksātā profesionālās
pilnveides izglītības kursa bērnu uzraudzības aprūpes jomā apguvi;
10.2. iesniedzējs pēc pašvaldības apmaksāto kursu bērnu uzraudzības aprūpes jomā pabeigšanas
viena mēneša laikā nav reģistrējies Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrā;
10.3. iesniedzējs pēc reģistrēšanās Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā nav izpildījis
apliecinājumā norādīto;
10.4. iesniedzējs izslēgts no Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra noteikumu
2.2.apakšpunktā noteiktajā periodā;
10.5. iesniedzējs neatbilst noteikumiem noteiktajām prasībām, kas izvirzītas atbalsta saņemšanai.
Iesniedzējam jāatmaksā pašvaldībai kursu kompensācija, ja pastāv kāds no šiem nosacījumiem:
11.1. iesniedzējs izslēgts no Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra viena gada periodā,
kurā apņēmusies nodrošināt BUP reģistrā reģistrētajam bērnam;
11.2. izbeigts starp pašvaldību, reģistrā reģistrētā bērna likumisko pārstāvi BUP līgums viena gada
periodā, kurā apņēmusies nodrošināt BUP reģistrā reģistrētajam bērnam;
11.3.
iesniedzējs neatbilst noteikumiem noteiktajām prasībām, kas izvirzītas kursu
kompensācijas saņemšanai.
Atbildīgā par noteikumu izpildi no pašvaldības puses ir pašvaldības Izglītības pārvalde.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem
„Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība apmaksā vai kompensē profesionālās pilnveides
kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā”
Projekta nepieciešamības pamatojums: saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
12.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Siguldas
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”
(turpmāk – saistošie noteikumi) 20.punktu Pašvaldība līdz kārtējā kalendārā gada 1.maijam publicē epakalpojumu portālā e.sigulda.lv sarakstu ar to bērnu reģistrācijas kodiem, kurus var uzņemt vecāku
izvēlētajā izglītības iestādē ar jaunā mācību gada sākumu. Saskaņā ar saistošo noteikumu 18.punktu
Izglītības iestāžu grupas jaunajam mācību gadam komplektē vienu reizi gadā, pamatojoties uz izglītības
iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām par brīvo vietu skaitu izglītības iestādēs un reģistra datiem. Ar jaunā
mācību gada sākumu Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaits
ir atkarīgs no bērnu skaita, kuri uzsāk mācības vispārizglītojošo skolu 1.klasēs, atbrīvojot galvenokārt
vietu bērniem, kuri ir sasnieguši obligāto pirmskolas izglītības vecumu un ir iekļauti pašvaldības reģistrā,
kurā tiek reģistrēti bērni uzņemšanai izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei
(turpmāk – Reģistrs).
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtajiem datiem 2019./ 2020. mācību
gadam Siguldas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs atbrīvojas vietas 238 bērniem. Bērni,
kas dzimuši 2016. un 2017.gadā, Reģistrā reģistrēti ir 412 (2016.gadā dzimušie -141, 2017.gadā dzimušie
- 271). Šāda situācija kā uz 2019./2020.mācību gadu tā arī citiem mācību gadiem, kad pieteikumu ir
ievērojami vairāk nekā vietu skaits pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, skaidrojama ar atšķirīgo
bērnu dzimstības līmeni un attiecīgajā vecuma grupā Siguldas novadā deklarētajiem bērniem. Kā
pašvaldības Izglītības pārvalde norāda - arī turpmāk ir saskatāma problēma, ka uzņemšanai pieteikumu
būs ievērojami vairāk nekā vietu skaits pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta datiem Siguldas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir reģistrētas 53 aukles. Pēc Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes sniegtajiem datiem
šis skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu bērnu uzraudzības pakalpojumus bērniem, kuri vēl nav
sasnieguši vecumu, kuriem obligāti nodrošināma sagatavošana pamatizglītības apguvei un vietu skaita
trūkuma dēļ nav uzņemti kādā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 2.punktu
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedz valsts vai pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona, kas
reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs noteiktajā kārtībā.
Minēto noteikumu 5.punkts nosaka, ka šī pakalpojuma ietvaros, pakalpojuma sniedzējs organizē drošu,
saturīgu un lietderīgu laika pavadīšanu bērnam, sekmējot viņa vispusīgu attīstību. Ja pilna laika
pakalpojums tiek sniegts bērnam vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad tiek uzsākta bērna obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt atbalstu pirmsskolas
izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija
noteikumu Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 9.4.apakšpunktu fiziskai personai bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniegšanai jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā1.
Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem,
kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību. Arī
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām
1

minētā izglītības programma nav jāapgūst, ja pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona: 1) ir ieguvusi vidējo profesionālo
pedagoģisko vai augstāko pedagoģisko izglītību; 2) iegūst augstāko pedagoģisko izglītību; 3) ir ieguvusi aukles profesionālo
kvalifikāciju; 4) ir ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi skolotāja palīga vai pedagoga amatā izglītības iestādē.
profesionālo kvalifikāciju profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursos.
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mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Savukārt minētā likuma 14.panta trešā daļa
nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod
saistošus noteikumus.
Ņemot vērā, ka reģistrā reģistrēto bērnu skaits ir ievērojami lielāks kā uzņemamo vietu skaits
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, nepieciešams paredzēt atbalstu pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanai bērnu ģimenēm, kuru bērni nav sasnieguši obligāto pirmsskolas izglītības vecumu
un ir reģistrēti Reģistrā un kurus nav iespējams uzņemt kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm. Kā vēl viens no atbalsta veidiem ir organizēt personām, kuras deklarētas Siguldas novadā ne
vēlāk kā no 2019.gada 1.janvāra plkst. 00.00 profesionālās pilnveides kursu bērnu uzraudzības aprūpes
jomā un to apmaksāt vai līdzfinansēt profesionālās pilnveides kursus bērnu uzraudzības aprūpes jomā.
Savukārt personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Siguldas novadā, bet paredzējušas sniegt bērnu
uzraudzības pakalpojumu reģistrā reģistrētam bērnam, kompensēt pašvaldības organizētos kursus vai
pašas personas izvēlēto profesionālās pilnveides kursu. Lai sasniegtu no atbalstam paredzēto mērķi,
nepieciešams noteikumos paredzēt pienākumu personai, kas apguvusi pašvaldības finansēto vai
kompensēto kursu, nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumu vismaz vienam Siguldas novada
pašvaldības Reģistrā reģistrētajam bērnam un vismaz vienu kalendāro gadu.
Īss projekta satura izklāsts: atrunāta kārtība kādā Siguldas novada pašvaldība:
- apmaksā pašvaldības organizētos vai līdzfinansē profesionālās pilnveides kursus bērnu
uzraudzības aprūpes jomā;
- kompensē pašvaldības organizētos kursus vai iesniedzēja izvēlētos profesionālās pilnveides
kursus.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu saistošo noteikumu
izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams. Precīzu ietekmi uz budžetu nav
iespējams prognozēt.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi. Sniedzot atbalstu profesionālās pilnveides
kursu apmaksā, tiks veicināta bezdarba samazināšanās. Savukārt netiešā veidā pozitīvu ietekmi gūs bērnu
vecāki, kuriem ir iespēja ātrāk atgriezties darba tirgū.
Informācija par administratīvajām procedūrām:
personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldē
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām:
saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības mājaslapā:
www.sigulda.lv.

