
 

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

26.04.2016. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.6 §13)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 26.aprīlī         Nr.14/2016 

 

Grozījumi 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta 

trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta 2.4 

daļu. 

  

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta 

trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu.” 

2. Aizstāt Noteikumu visā tekstā vārdus „bērna vecāks vai aizbildnis” ar vārdiem „bērna 

likumīgais pārstāvis”; 

3. Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus „var saņemt” ar vārdu „piešķirams”.  

4. Izteikt Noteikumu 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā: 

„4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts saskaņā ar 08.12.2015. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”. 

5. Līdzfinansējuma apmēru PPII katru gadu nosaka ar atsevišķu domes lēmumu, ko 

publicē pašvaldības mājaslapā.  

 6. Līdzfinansējuma apmērs Auklēm par vienu bērnu mēnesī ir 86,00 EUR (astoņdesmit 

seši euro un 00 centi).” 

5. Izteikt Noteikumu 8. un 9.punktu šādā redakcijā: 
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„8. PPII līdzfinansējums tiek piešķirts, ja iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu 

pirmsskolas izglītības programmu bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai. 

9. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja: 

9.1. bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē PPII vai neizmanto Aukles 

pakalpojumus; 

9.2.  bērns neapmeklē PPII vai neizmanto Aukles pakalpojumus attaisnojošo iemeslu 

dēļ periodā, kas ir ilgāks par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.” 

6. Papildināt Noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā: 

„9.1 Ja līdzfinansējums netiek piešķirts Noteikumu 9.punktā norādīto iemelsu dēļ, to 

aprēķina proporcionāli PPII vai Aukles apmeklējuma dienu skaitam.” 

7. Papildināt Noteikumu 11.3.apakšpunktu aiz vārda „notariāli” ar vārdiem „vai bāriņtiesas”.  

8. Izteikt Noteikumu 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā: 

„13. Labvēlīga lēmuma gadījumā līdzfinansējumu piešķir ar dienu, kad bērns ir sācis 

vai uzsāks apmeklēt PPII vai Aukli, bet ne agrāk kā tā attiecīgā mēneša pirmo datumu, 

kurā bērna vecāks vai aizbildnis iesniedzis noteikumu 11.punktā noteiktos 

dokumentus. 

14. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts PPII vai Aukles bankas kontā vienu reizi mēnesī, 10 

dienu laikā pēc tam, kad PPII vai Aukle ir iesniegusi domei atskaiti par 

līdzfinansējamo audzēkņu ikdienas apmeklējumu un rēķinu (tikai juridiskām 

personām) apmaksai. 

15. PPII vai Auklēm līdzfinansējums tiek saglabāts, ja to līdzfinansējamais audzēknis 

attaisnojošu iemeslu dēļ nesaņem pakalpojumu pirmsskolas izglītības apguvei laika 

posmā, kas kopumā nav garāks par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā. 

16. PPII apmeklējoša vai Aukles pakalpojuma izmantojoša bērna likumīgajam 

pārstāvim ir tiesības atteikties no piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē, rakstveidā par to paziņojot pašvaldībai viena mēneša 

laikā. Bērns ir tiesīgs nākamajā mācību gadā atkārtoti saņemt piedāvājumu vietai 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija 

saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" noteiktajā 

kārtībā.” 

9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 

„19. Līdzfinansējums PPII tiek pārtraukts, ja: 

19.1. bērns vai neviens no viņa likumīgajiem pārstāvjiem vairs nav deklarēti 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

19.2. bērns pārtrauc apmeklēt PPII; 

19.3. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības 

izglītības iestādē.”  

10. Papildināt Noteikumus ar jaunu 19.1punktu šādā redakcijā: 

„19.1 Līdzfinansējums Auklei tiek pārtraukts, ja: 

 19.11. dome lemj par līdzfinansējuma pārtraukšanu Auklēm, brīdinot Aukli divus 
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mēnešus iepriekš; 

19.12. bērns vai neviens no viņa likumīgajiem pārstāvjiem vairs nav deklarēti 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

19.13.  bērns pārtrauc apmeklēt Aukli; 

19.14. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības 

izglītības iestādē; 

19.15. bērns sasniedz obligātās pirmsskolas izglītības ieguves vecumu.” 

11. Svītrot Noteikumu 21.punktu.  

   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 
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Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 

„Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas pirmsskolas izglītības ieguvei” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 

izglītību. 

1.2. Izglītības likuma (turpmāk – Likums) 17.panta pirmā daļa nosaka, 

ka katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai 

tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno 

izglītības programmu valsts valodā. 

1.3. Likuma 17.panta 2.1 daļā noteikts, ka ja pašvaldība bērnam, kurš 

sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības 

izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no 

pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un 

bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības 

iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz 

izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izmaksas sedz apmērā, 

kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā 

nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības 

iestādēs. 

1.4. Likuma 17.panta 2.4 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos 

noteikumos nosaka kārtību, kādā tā nodrošina šā panta 2.1 un 2.3daļā 

noteikto izmaksu segšanu, kā arī nosacījumus lielāka atbalsta apjoma 

noteikšanai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.   

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Noteikumu grozījumi paredz precizēt Noteikumus, atbilstoši 

grozījumiem Izglītības likumā, VARAM ieteikumiem un 08.12.2015. 

Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par izmaksu noteikšanas 

metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši tās noteiktajām 

vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātai izglītības iestādei”. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Tiešās ietekmes nav. Vidējās līdzfinansējuma summas ir iekļautas 

budžetā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātpersonām, kuru bērna 

un vismaz viena no viņa likumīgajiem pārstāvjiem deklarētā 

dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir 

reģistrēts rindā uz vietu Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, un netiek nodrošināts ar 

vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērnam paliek 18 mēneši (pusotrs 

gads); 

4.2. Prognozējams, ka Noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi 
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Ādažu novada administratīvajā teritorijā, jo radīs iespēju vecākiem 

ātrāk atgriezties darba tirgū. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

5.2. Noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās 

darbības līdzšinējo kārtību. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 

ar sabiedrības pārstāvjiem.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks 


