SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2019.gada 13.jūnijā

Nr.18
Apstiprināti ar:
Siguldas novada pašvaldības domes
(prot.Nr.9, 12.§)

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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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 kārtējā 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:
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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
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
3.2.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.
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Priekšsēdētājs
Stājušies spēkā 2019. gada 17. jūlijā
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