
 

Siguldā 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2016.gada 3.februārī                   Nr.5 

(prot. Nr.2, §12) 

 

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  
 

*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada domes 2016.gada 18.maija saistošajiem noteikumiem Nr.20 

“Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra  saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas 

novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”” (prot. 

Nr.7, §15) 

**ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada domes 2017.gada 1.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 

“Grozījumi Siguldas novada domes 2016.gada 3.februāra  saistošajos noteikumos Nr.5 „Par kārtību, kādā Siguldas 

novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” (prot. Nr.4, §29) 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – 

pašvaldība) atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra gada 

vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē (turpmāk – privāta 

izglītības iestāde) vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – BUP).* 

2. Pašvaldības atbalsta apmērs privātai izglītības iestādei un tā aprēķināšanas kārtība tiek noteikta 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi).* 

2.1 Vienlaikus par vienu bērnu ir iespējams saņemt vienu atbalsta veidu.*   

 

II. Nosacījumi pašvaldības atbalsta piešķiršanai un bērna likumiskā pārstāvja pienākums 

informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi 

3. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts norēķiniem ar privāto izglītības iestādi, pamatojoties uz bērna 

likumiskā pārstāvja pašvaldības Izglītības pārvaldē iesniegtu pieteikumu (1.pielikums), ja: 

3.1. privāta izglītības iestāde atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.1.1. reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā; 

3.1.2. nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās un ne mazāk kā 12 stundas 

dienā; 

3.1.3. īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu; 
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3.1.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pašvaldības atbalsta 

piešķiršanu attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē un 

iesniegta izmaksu tāme atbilstoši Ministru kabineta noteikumos paredzētajam; 

3.1.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē; 

3.1.6. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā; 

3.1.7. privātajai izglītības iestādei ar bērna likumisko pārstāvi ir noslēgts līgums par pirmsskolas 

izglītības programmas apgūšanu, par ko privātā izglītības iestāde iesniedz apliecinājumu pašvaldības 

Izglītības pārvaldē; 

3.2. bērns atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.2.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads; 

3.2.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

3.2.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas 

izglītības programmas apguvi (turpmāk – pašvaldības izglītības iestāde); 

3.2.4. uz bērnu ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem: 

3.2.4.1. pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, par ko pašvaldība 

rakstiski ir informējusi bērna likumiskos pārstāvjus; 

3.2.4.2. pašvaldība rakstveidā ir piedāvājusi bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir 

reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, un bērns 

turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē; 

3.2.4.3. pašvaldība līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai bija piedāvājusi bērnam vietu 

pašvaldības izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis no 

piedāvātās vietas ir atteicies. 
3.1 Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts norēķiniem ar BUP sniedzēju, pamatojoties uz bērna likumiskā 

pārstāvja pašvaldības Izglītības pārvaldē iesniegtu pieteikumu (3.pielikums), ja: 

3.11. BUP sniedzējs atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.11.1. reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta BUP reģistrā; 

3.11.2. nodrošina BUP darbdienās un ne mazāk kā 8 stundas dienā; 

3.11.3. par pašvaldības atbalsta piešķiršanu attiecīgā bērna uzraudzības pakalpojumam starp 

BUP sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi un pašvaldību  ir noslēgts trīspusējs 

līgums;  

3.11.4. BUP sniedzējs ir reģistrēts kā juridiska persona  vai individuālais komersants, vai 

saimnieciskās darbības veicējs;  

3.12. bērns atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.12.1. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads; 

3.12.2. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

3.12.3. bērns ir reģistrēts rindā uz uzņemšanu pašvaldības izglītības iestādē; 

3.12.4. pašvaldība bērnam nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādē, par ko pašvaldība 

rakstiski ir informējusi bērna likumiskos pārstāvjus; 

3.12.5. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un Siguldas novada Dome par šo 

bērnu neveic  šīs izglītības iestādes  uzturēšanas izdevumu finansēšanu.* 

 

4. Bērna likumiskajam pārstāvim ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi 

par izmaiņām ziņās par deklarēto dzīvesvietu gadījumā, ja bērna vai vismaz viena tā likumiskā 

pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vairs nav pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

 

III. Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība privātajai izglītības iestādei* 

5. Pašvaldības Izglītības pārvalde pēc noteikumu 3.punktā minētā pieteikuma saņemšanas no attiecīgā 

bērna likumiskā pārstāvja informē to par pašvaldības iespējām nodrošināt attiecīgam bērnam vietu 

pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, kā arī par attiecināmo pašvaldības 

atbalstu un tā apmēru.   
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6. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu saskaņā ar noteikumu 2.pielikumā ietverto 

pamatojumu, ir: ** 

6.1. ja uz bērnu attiecināms noteikumu 3.2.4.1. vai 3.2.4.2.apakšpunkts un:** 

6.1.1. bērns ir vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei – 179,11 euro;** 

6.1.2. bērns apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – 151,13 euro.** 

6.2. ja uz bērnu attiecināms noteikumu 3.2.4.3. apakšpunkts un:** 

6.2.1. bērns ir vecumā no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns uzsāk obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības ieguvei – 167,20 euro;** 

6.2.2. bērns apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – 151,13 euro;** 

7. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē 

rēķinu par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kas ir sastādīts atbilstoši Valsts 

izglītības informācijas sistēmā iekļautajam izglītojamo sarakstam. 

8. Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda izglītojamo atbilstību atbalsta 

saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu pārvaldē. 

9. Pašvaldības Finanšu pārvalde saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto izglītības iestādi līdz 

katra attiecīgā mēneša 15.datumam, naudas līdzekļus ieskaitot privātās izglītības iestādes kontā 

kredītiestādē.  

 
III.1 Pašvaldības atbalsta apmērs un tā piešķiršanas kārtība BUP sniedzējam* 

9.1 Pašvaldības Izglītības pārvalde pēc noteikumu 31.punktā minētā pieteikuma saņemšanas no attiecīgā 

bērna likumiskā pārstāvja informē bērna likumisko pārstāvi par pašvaldības iespējām nodrošināt 

attiecīgam bērnam vietu pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, vai par 

attiecināmo pašvaldības atbalstu un tā apmēru.   

9.2 Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu saskaņā ar noteikumu 2.pielikumā ietverto 

pamatojumu ir 112,86 euro.** 

9.3 BUP sniedzējs līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldē rēķinu par 

iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai un BUP saņēmušo bērnu sarakstu. 

9.4 Pašvaldības Izglītības pārvaldes atbildīgais darbinieks pārbauda izglītojamā atbilstību atbalsta 

saņemšanas prasībām un iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu pārvaldē. 

9.5 Pašvaldības Finanšu pārvalde saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar BUP sniedzēju līdz katra attiecīgā 

mēneša 15.datumam, naudas līdzekļus ieskaitot BUP sniedzēja kontā kredītiestādē. 

9.6 Pašvaldības atbalsts BUP sniedzējam tiek pārtraukts pēc 30 dienām no datuma, ko pašvaldība 

norādījusi kā uzņemšanas datumu pašvaldības izglītības iestādē. 

 

IV. Atteikums piešķirt pašvaldības atbalstu 
10. Pašvaldībai ir tiesības atteikt vai pārtraukt piešķirt atbalstu, ja: 

10.1. faktiskie apstākļi atbalsta saņemšanai neatbilst šo noteikumu  3.1., 3.2., 3.11. vai 

3.12.apakšpunktos noteiktajām prasībām;  

10.2. atbalsts tiek pieprasīts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem privātās 

izglītības iestādes vai BUP sniedzēja pakalpojumu. Par attaisnojošu iemelsu BUP 

nesaņemšanai ir uzskatāma bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās, ko apliecina ārsta 

izziņa;     

10.3. atbalsts tiek pieprasīts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai privātajā izglītības iestādē. 

10.4. saņemts no bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par BUP sniedzēja pakalpojuma    

izmantošanas pārtraukšanu.* 

11. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātajā izglītības iestādē un pieprasīt informāciju par 

izglītojamo apmeklējuma uzskaiti un par to, vai bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu 

attiecīgajā privātajā izglītības iestādē.  

12. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt BUP sniedzēja sniegtos datus un pieprasīt informāciju par 

bērnam sniegtā BUP uzskaiti.* 
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Priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)     U.Mitrevics 
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1.pielikums 

Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.5  

 

 

Siguldas novada pašvaldībai 

Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150 

 

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds: 

 

 

 

 

Personas kods: |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__| 

Deklarētās dzīvesvietas adrese: 

 

 

 

 

Faktiskās dzīvesvietas adrese (informācijas saņemšanai): 

 

Tālruņa numurs: 

 
 

E-pasts: vēlos informāciju saņemt tikai elektroniski |__|:  

 

 

P I E T E I K U M S  

par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai 

privātajai izglītības iestādei 

20___.gada ___._____________ 

Bērna vārds, uzvārds 

 

______________________________________________________________________________________

_, 

personas kods I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I__I,  

bērna deklarētā dzīvesvietas adrese 

______________________________________________________________________________________

_ 

no 20___ .gada ________________________  vēlas uzsākt apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi 

 

(Iestādes nosaukums un adrese) 

 

(Iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā) 

 

(Kontaktpersona iestādē, tālruņa numurs) 
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_________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

  



2.pielikums** 

Siguldas novada Domes  

2016.gada 3.februāra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 

Pamatojums Siguldas novada pašvaldības noteiktajam atbalsta apmēram pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai 

izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī 2017.gadā 

Klasifikācijas kods Izmaksu veidi 

 

Kopējās izmaksas gadā EUR 

1100 * 

 

Darba samaksa 

 

1010721,80 

 

1200 ** 

 

Darba devēja VOSA maksājumi 

 

280087,71 

 

2000 

 

Preces un pakalpojumi 

 

281212,57 

 

2100 

 

Komandējumi un dienesta braucieni 

 

1722,00 

 

2200 

 

 Pakalpojumi 

 

182362,55 

 

2210 

 

  Pasta, telefonu un citi sakaru       

pakalpojumi 

 

4264,07 

 

2220   Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 101013,50 

 

2230 

 

   Ar iestādes pārstāvību un veicamo funkciju 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 

4743,87 

 

2240 

 

 Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

69772,99 

 

2250 

 

   Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

 

453,48 

 

2260 

 

  Īre un noma 

 

2114,64 

 

2300       Krājumi, materiāli un energoresursi 96697,59 
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2310 

 

  Biroja preces un inventārs 

 

45122,25 

 

2320 

 

  Kurināmais un enerģētiskie materiāli 

 

1242,68 

 

2340 

 

  Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 

 

687,60 

 

2350 

 

 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 

 

21465,85 

 

2360 

 

 Valsts un pašvaldības aprūpē un apgādībā 

esošu personu uzturēšana 

5738,35 

 

2370 

 

Mācību līdzekļi un materiāli 

 

22440,86 

 

2400 

 

Grāmatas un žurnāli 

 

430,43 

 

Pamatlīdzekļu nolietojums 

 

 134470,76 

 

Kopējais bērnu skaits 941 

 Tai skaitā bērni obligātās 

sagatavošanas 

pamatizglītības apguves 

laikā 404 

 

  

Kopā pašvaldības 

līdzekļi 

 1706492,84 

Mērķdotācijas  315964,00 

Kopā ar mērķdotācijām  2022456,84 

Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra gada vecuma līdz 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguves uzsākšanai 

179,11 

Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra gada vecuma līdz 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības apguves uzsākšanai bez 

nolietojuma 

167,20 
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Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas pamatizglītības 

apguves laikā 

113,93 

Pašvaldības papildu finansējums mēnesī vienam bērnam obligātās 

sagatavošanas pamatizglītības apguvei laikā 

37,20 

Pašvaldības kopējais atbalsta apmērs mēnesī vienam bērnam obligātās 

sagatavošanas pamatizglītības apguves laikā 

151,13 

* Kods1100 (izņemot valsts mērķdotāciju) 

**Kods 1200 (izņemot VOSA maksājumus no valsts mērķdotācijas)  

 

 

 

Pamatojums Siguldas novada pašvaldības noteiktajam atbalsta apmēram BUP izmaksu segšanai par vienu bērnu mēnesī 2017.gadā 

Klasifikācijas kods Izmaksu veidi 

 

Vidējās izmaksas vienam bērnam EUR 

1100 * 

 

Darba samaksa 

 

959,10 

 

1200 ** 

 

Darba devēja VOSA maksājumi 

 

257,88 

 

2000 

 

Preces un pakalpojumi 

 

137,31 

 

2200 

 

 Pakalpojumi 

 

110,17 

 

2210 

 

  Pasta, telefonu un citi sakaru  pakalpojumi 

 

2,34 

 

2220   Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 107,35 

 

2250 

 

   Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 

 

0,48 

 

2300 

 

      Krājumi, materiāli un energoresursi 

 

27,14 

 

2310 

 

  Biroja preces un inventārs 

 

4,20 

 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 22,94 
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Bērnu skaits 941 

 

  

Izmaksas vienam 

audzēknim gadā 

 

 1354,29 

 

Izmaksas vienam 

audzēknim mēnesī 

 

 112,86 

 

* Kods1100 (izņemot valsts mērķdotāciju) 

**Kods 1200 (izņemot VOSA maksājumus no valsts mērķdotācijas)” 



3. pielikums*  

Siguldas novada Domes  

2016.gada 3.februāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.5 

 

___________________________________________________________________________ 
(bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

___________________________________________________________________________ 
(deklarētās dzīvesvietas adrese) 

 

___________________________________________________________________________ 
(tālrunis, elektroniskā pasta adrese) 

 

 

 

Siguldas novada Domes 

Izglītības pārvaldei 

 

IESNIEGUMS 
Siguldā, __________ 

 

Saskaņā ar Siguldas novada Domes 2016.gada 3.februāra  saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 „ Par kārtību, 

kādā Siguldas novada pašvaldība sedz izmaksas pirmsskolas izglītības programmas privātajai 

izglītības iestādei un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 3.1punktu sniedzu Siguldas 

novada Domei šādu informāciju: 

mans bērns 

 

, 

 

      -      
 

 (bērna vārds, uzvārds) (personas kods) 

 

saņem pilna laika bērna uzraudzības pakalpojumu darba dienās (ne mazāk kā 8 stundas dienā) pie šāda 

pakalpojuma sniedzēja (atzīmēt nepieciešamo): 

□ fiziskas personas: 

 

____________________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

personas kods _________________ - __________________ 

 

deklarētā dzīvesvietas adrese _____________________________________________________________ 

 

tālruņa numurs________________________ 

 

ar statusu (atzīmēt nepieciešamo): 

□ individuālais komersants; 

□ saimnieciskās darbības veicējs 

 

□ juridiskas personas:  

______________________________________________________________________________ 
nosaukums, reģistrācijas numurs 
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juridiskā adrese ________________________________________________________________________ 

 

tālruņa numurs________________________ 

 

 

IKVD izsniegtais reģistrācijas 

Nr.____________________________________________________________________ 

 

Datums no kura sāk izmantot pakalpojumu 

____________________________________________________________ 
 

Ar parakstu apliecinu, ka augstāk norādītā informācija ir patiesa un esmu informēts(-a), ka Siguldas novada 

pašvaldībai ir tiesības izvērtēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbības atbilstību normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

 

    

 (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

 

**Grozījumi piemērojami ar 2017.gada 1.janvāri 


