
 

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

24.01.2017. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.3 § 12)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.janvārī        Nr.3/2017 

 

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 un 43.panta 

trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu. 

  

 

1. 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: 

1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

„6. Līdzfinansējuma apmērs Auklēm par vienu bērnu ir 150,00 EUR (viens simts 

piecdesmit euro un 00 centi) mēnesī.” 

1.2. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem domes 

priekšsēdētāja pirmais vietnieks 10 kalendāro dienu laikā no visu dokumentu 

iesniegšanas dienas.” 

1.3. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Ja tiek pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu, domes 

priekšsēdētāja pirmais vietnieks domes vārdā slēdz līgumu ar PPII vai Aukli par 

līdzfinansējumu, izņemot: 

121.1. līgums ar PPII vai Aukli jau ir noslēgts; 

121.2. PPII vai Aukle ir nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē; 

121.3. PPII nav iesniegusi domei izmaksu tāmi sagatavotu atbilstoši Ministru 

kabineta 08.12.2015. 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; 
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121.4. PPII vai Auklei ir ierosināts maksātnespējas process vai apturēta/izbeigta 

saimnieciskā darbība.” 

1.4. izteikt 13.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 likumīgais pārstāvis vai pilnvarota persona iesniedz 

11.punktā noteiktos dokumentus.” 

1.5. papildināt ar 19.4. un 19.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“19.4. PPII ir ierosināts maksātnespējas process vai apturēta/izbeigta saimnieciskā  

darbība; 

19.5. starp domi un PPII nav noslēgts līgums par līdzfinansējumu.” 

1.6. papildināt ar 191.6. un 191.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“19.16. Auklei ir ierosināts maksātnespējas process vai apturēta/izbeigta 

saimnieciskā darbība; 

19.17. starp domi un Aukli nav noslēgts līgums par līdzfinansējumu.” 

1.7. papildināt ar 192., 193. un 194.punktu šādā redakcijā: 

“192. Ja tiek konstatēti 121.2. un 121.3.apakšpunktā norādītie apstākļi, dome 

brīdina PPII vai Aukli un bērna likumīgo pārstāvi par 19.5. un 

191.7.apakšpunktā norādītām sekām. 

193. Ja viena mēneša laikā no paziņošanas brīža PPII vai Aukle novērš šķēršļus, 

kas bija par pamatu līguma par līdzfinansējumu neslēgšanai, lēmums par 

līdzfinansējuma pārtraukšanu netiek pieņemts. Šajā gadījumā neizmaksātais 

līdzfinansējums pēc līguma noslēgšanas tiek samaksāts nākamajā mēnesī 

14.punktā noteiktajā kārtībā. 

194. Līdzfinansējums, kas pārtraukts 19.5. un 191.7.apakšpunktā minēto iemeslu 

dēļ, tiek atjaunots ar brīdi, kad ir novērsti šķēršļi, kas bija par pamatu 

līguma neslēgšanai.” 

1.8. izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

 “22. Lēmumu par līdzfinansējuma izmaksas pārtraukšanu un atjaunošanu 

pieņem domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Par lēmumu, kas pieņemts 

saskaņā ar 19.4., 19.5., 191.5., 191.6., 191.7.apakšpunktu un 194.punktu, dome 

informē bērna likumīgus pārstāvjus rakstveidā.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī. 

   

 

 

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. 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.709 

“Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 

pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības 

iestādei” 16.punkts nosaka, ka pašvaldības atbalsta saņēmējs līguma 

slēgšanas laikā nedrīkst būt nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē, arī gadījumā, ja netiek veikts iepirkums. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Saistošo noteikumu grozījumi paredz palielināt līdzfinansējuma 

apmēru par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – 

Aukle) izmantotiem pakalpojumiem. 

2.2. Ar šo saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēts ar kuru 

brīdi tiek piešķirts līdzfinansējums un noteikti papildus nosacījumi, 

kādiem iestājoties netiek slēgts līgums starp domi un privāto 

pirmsskolas izglītības iestādi vai Aukli.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Plānots budžeta pieaugums 23040 EUR apmērā. Vienai Auklei  

pieaugums ir prognozēts 64 EUR mēnesī, gadā 768 EUR. 

2016.gadā vienas Aukles līdzfinansējums sastādīja 86 EUR x 30 

Aukles x 12 mēn. = 30960 EUR gadā 

2017.gadā plānots vienas Aukles līdzfinansējums 150 EUR x 30 

Aukles x 12 mēn. = 54000 EUR gadā. 

4. Informācija par 4.1. Tiesiskais regulējums attiecināms uz privātpersonām, kuru bērna 

http://likumi.lv/ta/id/133536-publisko-iepirkumu-likums
http://likumi.lv/ta/id/133536-publisko-iepirkumu-likums
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plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

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. Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmes sabiedrību, jo radīs 

iespēju vecākiem izvēlēties apmeklēt ne tikai privātās pirmsskolas 

izglītības iestādes, bet uz izdevīgākajiem nosacījumiem izmantot 

bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus; 

4.3. Prognozējams, ka saistošie noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības 

vidi Ādažu novada administratīvajā teritorijā, jo radīs iespēju 

vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū, un palielinās darba vietas, 

Auklēm uzsākot saimniecisko darbību. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

5.2. Saistošo 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 


