SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Siguldā
2020.gada 20.februārī

Nr.7
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot.Nr.3, 10.§)

“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikums Nr.38
“Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu
Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.38
“Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” šādus grozījumus:
1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu.
2. papildināt ar 2.1, 2.2 un 2.3punktu šādā redakcijā:
2.1 Pašvaldības atbalsta apmērs par bērnu, kurš uzsāk apgūt vai apgūst licencētu pirmsskolas izglītības
programmu privātajā izglītības iestādē, jo pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu pašvaldības
izglītības iestādes īstenotajā pirmsskolas izglītības programmā, tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta
apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai
pašvaldības izglītības iestādēs.
2.2 Noteikumu 2.1 punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātais atbalsta apmērs piemērojams arī gadījumos, ja
bērnam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā reģistrēts uzņemšanai, bet šī bērna
likumīgais pārstāvis no piedāvātas vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē.
2.3 Pašvaldības atbalsta apmērs par bērnu, kuram pašvaldība piedāvājusi vietu pašvaldības izglītības
iestādē un bērna likumiskais pārstāvis nav sniedzis pašvaldībai apstiprinājumu uzņemšanai likumiskā
pārstāvja izvēlētajā pašvaldības izglītības iestādē vai no šīs vietas rakstveidā ir atteicies, tiek noteikts,
atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātai metodikai vidējo izmaksu noteikšanai pirmsskolas izglītības
programmas nodrošināšanai pašvaldības izglītības iestādēs, iekļaujot aprēķinā pašvaldības izdevumus
atbilstoši 1.pielikumā noteiktajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – EKK).
2.4 Pašvaldības atbalsta apmērs par BUP tiek noteikts, ņemot vērā vidējās izmaksas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs iepriekšējā saimnieciskajā gadā un izglītojamo skaitu uz saimnieciskā
gada 1.janvāri, iekļaujot aprēķinā tikai pašvaldības izdevumus (izņemot valsts mērķdotāciju) atbilstoši
noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem EKK.”
3. papildināt ar 1. un 2.pielikumu šādā redakcijā:

“1.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 20.decebra saistošajiem noteikumiem Nr.38 “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam”
Privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm līdzfinansējuma maksas aprēķinā iekļaujamie EKK,
gadījumos, kad pašvaldība piedāvājusi vietu pašvaldības izglītības iestādē un bērna likumiskais
pārstāvis nav sniedzis pašvaldībai apstiprinājumu uzņemšanai likumiskā pārstāvja izvēlētajā
pašvaldības izglītības iestādē vai no šīs vietas rakstveidā ir atteicies
EKK atšifrējums

EKK kods un nosaukums
1100

Darba samaksa

1110

Darba devēja VSAOI,
pabalsti un kompensācijas

1210

1200

Komandējumi un dienesta
braucieni

2110

2100

2370

Darba samaksa
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un
citi maksājumi
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni (izņemot
tos, kas finansēti no Eiropas savienības fondiem)
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni (izņemot tos,
kas finansēti no Eiropas savienības fondiem)
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu EKK 5240, 5250)
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Īre un noma
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās
ierīces, medicīnas instru
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
Valsts un pašvaldību aprūpē,apgādē un dienestā esošo
personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus EKK
2363)
Mācību līdzekļi un materiāli

240001

Izdevumi periodikas iegādei

1220

2120
2210
2220
2230

2200

Pakalpojumi
2240
2250
2260
2310
2320

2300

Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

2340
2350
2360

2400

Izdevumi periodikas iegādei
bibliotēku krājumiem

2.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 20.decebra saistošajiem noteikumiem Nr.38 “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam”
Bērnu uzraudzības pakalpojumu līdzfinansējuma maksas aprēķinā iekļaujamie EKK
EKK atšifrējums

EKK kods un nosaukums
1100

Darba samaksa

1110

Darba samaksa

EKK apakškods un atšifrējums
1119

Pārējo darbinieku mēneša alga

1200

Darba devēja
VSAOI, pabalsti
un kompensācijas

1210

2210

2200

Pakalpojumi
2220

Darba devēja valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas.
Pasta, telefona un citu
sakaru pakalpojumi

Izdevumi par
komunālajiem
pakalpojumiem

1210

Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas.

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

2221

Izdevumi par siltumenerģiju

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un
kanalizāciju

2223
2224

2300

Krājumi,
materiāli,
energoresursi,
preces, biroja
preces un
inventārs

2310

Izdevumi par dažādām
precēm un inventāru

2311
2312
2314

2350
2370

Iestāžu uzturēšanas
materiāli un preces
Mācību līdzekļi un
materiāli

Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu
savākšanu
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes
sabiedrisko aktivitāšu
īstenošanai

235002

Saimniecības materiāli

2370

Mācību līdzekļi

“
Priekšsēdētājs
Spēkā stājušies 2020.gada 11.martā

(paraksts)

U.Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decebra saistošajos noteikums Nr.38
“Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam””
Projekta nepieciešamības pamatojums: noteikumos paredzēt atbalsta aprēķināšanas kārtību.
Īss projekta satura izklāsts: papildināta atbalsta aprēķināšanas kārtība:
1. bērnu uzraudzības pakalpojuma līdzfinansēšanā;
2. privāto izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu finansēšanā bērniem, kuri sasnieguši
pusotra gada vecumu un:
2.1 uzsāk apgūt vai apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, jo
pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotajā pirmsskolas
izglītības programmā;
2.2 uzsāk apgūt licencētu pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē (lai gan
pašvaldība spēj nodrošināt ar vietu pašvaldības izglītības iestādē), jo bērna likumiskais pārstāvis nav
sniedzis pašvaldībai apstiprinājumu uzņemšanai uz piedāvāto vietu likumiskā pārstāvja izvēlētajā
Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai no šīs vietas rakstveidā ir atteicies. Šī
atbalsta maksa piemērojas arī gadījumos, kad bērna likumiskais pārstāvis nesniedz apstiprinājumu
uz pašvaldības piedāvāto vietu pašvaldības izglītības iestādē, jo vēlas izmantot bērna uzraudzības
sniedzēja pakalpojumu, un vēlāk izsaka vēlmi izmantot privātas izglītības iestādes pakalpojumu
bērnam pirmsskolas izglītības apguvē.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: lai nodrošinātu grozīto 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 tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
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.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U.Mitrevics

