IZRAKSTS

Domes sēdes protokola izraksts
2021.gada 25.februārī

Siguldā

Nr.3

12. §
Par Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai saņem bērnu uzraudzības
pakalpojumu 2021. gadā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 20.decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.38 “Par kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam”
(turpmāk – saistošie noteikumi) nepieciešams ar domes lēmumu noteikt pašvaldības atbalsta apmēru
mēnesī par vienu bērnu, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē vai
saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Atbalsta apmērs nosakāms, ņemot vērā Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” un saistošajos noteikumos noteikto aprēķināšanas
kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, saistošo noteikumu 2.punktu, kā arī
ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2021.gada 24.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 4.§) un
Finanšu komitejas 2021.gada 25.februāra sēdes atzinumu (prot.Nr.2, 12.§), atklāti balsojot ar 13
balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, M. Zīverts), pret - nav, atturas - nav,
dome nolemj:
1. noteikt saskaņā ar pievienoto tāmi (1. pielikums) šādu Siguldas novada pašvaldības atbalsta
apmēru par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un uzsāk apgūt vai apgūst licencētu
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, jo pašvaldība nevar nodrošināt
bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotajā pirmsskolas izglītības programmā :
1.1. 224,92 euro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
1.2. 135,36 euro mēnesī par bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
2.
noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētais 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;
3.
noteikt saskaņā ar pievienoto tāmi (2. pielikums) Siguldas novada pašvaldības atbalsta apmēru
bērnu uzraudzības pakalpojumam 141,40 euro par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada

vecumu līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei gadījumos,
ja pašvaldība:
3.1. nenodrošina vietu Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
3.2. rakstveidā ir piedāvājusi bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir
reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, jo
vēlas, lai bērns turpina izmantot bērnu uzraudzības pakalpojumu (šajā apakšpunktā
minētā atbalsta maksa piemērojas 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 pakalpojumu sniedzējam” noteiktajā kārtībā);
4. noteikt saskaņā ar pievienoto tāmi (3. pielikums) šādu Siguldas novada pašvaldības atbalsta
apmēru par vienu bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un uzsāk apgūt licencētu
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē un 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:
4.1. 202,12 euro mēnesī par bērnu vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk
obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
4.2. 112,56 euro mēnesī par bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības
ieguvei;
5.
noteikt, ka šī lēmuma 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktais atbalsta apmērs piemērojams no
2021.gada 4.janvāra;
6.
nosūtīt lēmuma 1.punktā apstiprināto aprēķinu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai saskaņošanai un noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punkts stājas spēkā, kad Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saskaņojusi tajā noteikto atbalsta apmēru.
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