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tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.13.

2018.gada 1.jūnijs

LĒMUMS Nr.1.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2018 „Par pašvaldības
atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības
iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”
apstiprināšanu jaunā redakcijā
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 9.marta vēstuli Nr. 1/18/2218 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018” (Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēta
2018.gada 12.martā ar kārtas numuru 1-6.1/18/1311), konstatēts, ka Ķekavas novada pašvaldības
2018.gada 15.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas
piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju” ir nepieciešams izdarīt precizējumus, atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izteiktajiem iebildumiem.
Ņemot vērā to, ka saistošajos noteikumos ir jāveic precizējumi vairākos punktos, kā arī daži punkti ir
iekļaujami citā nodaļā, sakarā ar ko mainās punktu numerācija, saistošie noteikumi tiek apstiprināti
jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
- Izglītības likuma 17.panta (24) daļu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas
2018.gada 22.maija atzinumu un Finanšu komitejas 2018.gada 24.maija atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Keisters, Klūdziņš, Līcis, Medne,
Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2/2018 „Par pašvaldības
atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības
iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju” jaunā redakcijā un to paskaidrojuma rakstu
(pielikumā).

2.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, publicēt Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā
internetā, bezmaksas izdevumā „Ķekavas novads” un nodrošināt saistošo noteikumu un to
paskaidrojuma raksta pieejamību Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un
pašvaldības pārvaldēs Baložos un Daugmalē.

3.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

Pielikums
Ķekavas novada domes
2018.gada 1. jūnija sēdes
lēmumam Nr.1 (protokols Nr.13.)
Saistošie noteikumi Nr.2/2018

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas
kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu
Izglītības likuma 17. panta 24. daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts Ķekavas novada pašvaldības atbalsts (turpmāk –
atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi (no
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) privātā izglītības iestādē, ar
kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības
pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – izglītības pakalpojums) un kura normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk –
VIIS);
1.2. kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta Ķekavas novada pašvaldības kompensācija
(turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu
(turpmāk – aukles pakalpojums);
1.3. kārtību, kādā tiek atteikta atbalsta vai kompensācijas piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa.

2.

Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto
izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk
kā 12 stundas dienā) un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – privātā
izglītības iestāde).

3.

Pašvaldības kompensācija ir paredzēta norēķiniem ar Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrā un Ķekavas novada pašvaldības aukļu datu bāzē reģistrētu bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina pilna laika pakalpojumu ne mazāk kā 8 stundas dienā
darba dienās (turpmāk - aukle).

4.

Iesniegumu par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu var iesniegt viens no bērna vecākiem,
kura aizgādībā ir bērns, vai adoptētājs, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas
apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, vai audžuģimenes
loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, vai aizbildnis, vai cita persona, kura saskaņā ar
bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis).

5.

Bērna likumiskais pārstāvis par vienu bērnu mēnesī no Ķekavas novada pašvaldības ir tiesīgs
saņemt tikai vienu no Ķekavas novada pašvaldības palīdzības veidiem – atbalstu vai
kompensāciju.
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6.

Pašvaldības atbalsts vai kompensācija nav paredzēta bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.
Lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Ķekavas novada
domes izveidota Kompensācijas piešķiršanas komisija (turpmāk - komisija).
II. Pašvaldības atbalsta un kompensācijas apmērs

7.

Atbalsta maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Atbalsta apmērs 2018.gadā:
7.1. bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – 232,00 euro (divi simti trīsdesmit divi
euro, 00 centi);
7.2. bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 167,00 euro
(viens simts sešdesmit septiņi euro, 00 centi).

8.

Ja izglītības pakalpojuma izmaksas privātā izglītības iestādē ir mazākas nekā noteiktais
pašvaldības atbalsts, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības
pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē.

9.

Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē
privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli
apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības
stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumiskie
pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav
ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.

10. Kompensācijas maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts 156,00 euro (viens
simts piecdesmit seši euro, 00 centi) apmērā.
11. Kompensācija netiek piešķirta par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles
pakalpojumu. Šādā gadījumā kompensācija par aukles pakalpojumu tiek aprēķināta
proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu
šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta
izziņa.
III. Atbalsta vai kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
12. Tiesības pieprasīt atbalstu vai kompensāciju ir vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja:
12.1. bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā;
12.2. bērns, atbilstoši Ķekavas novada domes apstiprināto saistošo noteikumu prasībām,
reģistrēts Ķekavas novada pašvaldības reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus Ķekavas novada
pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai un bērns netiek
nodrošināts ar pakalpojumu, sasniedzot pusotra gada vecumu;
12.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas novada
pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas
izdevumu finansēšanu.
13. Bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā iesniegumu par atbalsta vai
kompensācijas piešķiršanu, kuram pievieno šādus dokumentus:
13.1. līguma kopiju par izglītības pakalpojuma sniegšanu ar privāto izglītības iestādi, ja tiek
pieprasīts atbalsts;
13.2. līguma kopiju par aukles pakalpojuma sniegšanu ar aukli, ja tiek pieprasīta kompensācija;
13.3. persona, kas realizē bērna aizgādību papildus iesniedz dokumentu, kas dod viņai tiesības
rīkoties bērna interesēs.

3

14. Pēc iesnieguma saņemšanas, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas speciālists pārbauda
šo noteikumu 12.punktā norādītos nosacījumus, iesniegumam pievienotos dokumentus un
informāciju VIIS, Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un pašvaldības Aukļu datu
bāzē. Viena mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā, komisija izskata iesniegumu
un pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu.
15. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu, Ķekavas novada pašvaldība
noslēdz līgumu par kompensācijas izmaksas kārtību ar iesnieguma iesniedzēju.
16. Atbalstu vai kompensāciju aprēķina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts komisijas lēmums
vai ar datumu, kad bērns ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā terirorijā, ja arī bērna
likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.
17. Atbalstu vai kompensāciju Ķekavas novada pašvaldība izmaksā vienu reizi mēnesī, atbalsta vai
kompensācijas aprēķinam par pamatu ņemot privātās izglītības iestādes izrakstīto rēķinu vai
aukles, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par aukles pakalpojuma sniegšanu, izrakstīto
maksājuma dokumentu, kurus iesniedz personīgi, pa pastu vai elektroniski atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
18. Aukles pakalpojumu izmantojošam bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības atteikties no
piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tikai gadījumā, ja
aiz bērna rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, rakstveidā par to paziņojot pašvaldībai
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas. Šajā gadījumā pašvaldība
turpina sniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto kompensāciju. Atkārtoti saņemt vietu
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs nākamajā mācību
gadā.
19. Gadījumā, ja bērnam rakstveidā tiek piedāvāta vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē vai
saskaņā ar deleģēšanas līgumu izveidotā Ķekavas novada pašvaldības finansētā grupā privātajā
izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumiskais pārstāvis rakstiski no
piedāvātās vietas ir atteicies un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu.
Atkārtoti saņemt vietu Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs
nākamajā mācību gadā.
20. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu vai atbalsta vai kompensācijas
pieprasījuma noraidīšanu noformē rakstveidā administratīvā akta formā un paziņo atbalsta vai
kompensācijas pieprasītājam.
IV. Lēmums par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta pieprasījuma noraidīšanu un
kompensācijas vai atbalsta izmaksas pārtraukšanas kārtību
21. Komisija var pieņemt lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu, ja:
21.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz atbalsta vai kompensācijas pieprasītāju neatbilst šo
noteikumu 12.punktā noteiktajām prasībām;
21.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;
21.3. nav iesniegti visi šo noteikumu 13.punktā minētie dokumenti;
21.4. noslēgts līgums ar tiešo radinieku par aukles pakalpojuma sniegšanu.
22. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atbalstu vai kompensāciju, bērna likumiskie
pārstāvji ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par atbalsta vai kompensācijas piešķiršanu, pēc
visu lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.
23. Komisija pieņem lēmumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas pārtraukšanu:
23.1. ja tiek konstatēts aizbildnības izbeigšanās fakts;
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23.2. ja personai, kurai piešķirts atbalsts vai kompensācija ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas
bērna aprūpes tiesības;
23.3. ja faktiskie apstākļi attiecībā uz atbalsta vai kompensācijas pieprasītāju neatbilst šo
noteikumu 12. punktā noteiktajām prasībām.
24. Atbalsta vai kompensācijas izmaksa, atbilstoši komisijas lēmumam par atbalsta vai
kompensācijas izmaksas pārtraukšanu, tiek pārtraukta šādos termiņos:
24.1. šo noteikumu 23.1., 23.2.punktos paredzētajā gadījumā – ar aizbildnības izbeigšanās dienu
vai aprūpes tiesību atņemšanas brīdi;
24.2. šo noteikumu 23.3.punktā paredzētajā gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu.
25. Gadījumā, ja šajos noteikumos paredzētie nosacījumi, kas liedz iesniegumu iesniegušajam bērna
likumiskajam pārstāvim saņemt atbalstu vai kompensāciju, nav attiecināmi uz citu bērna
likumisko pārstāvi un cita bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā, Ķekavas novada pašvaldība uz cita bērna likumiskā pārstāvja
iesnieguma pamata, pārjauno līgumu par atbalsta vai kompensācijas izmaksas kārtību ar citu
bērna likumisko pārstāvi.
26. Ja pašvaldības atbalsta vai kompensācijas pārmaksa ir izveidojusies privātās izglītības iestādes
vai aukles pakalpojuma sniedzēja dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai
nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu vai kompensāciju,
privātā izglītības iestāde vai aukles pakalpojuma sniedzējs, trīs mēnešu laikā pēc tam, kad
nosūtīts pašvaldības rakstiskais paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā,
kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.
27. Ķekavas novada pašvaldība bez komisijas lēmuma pārtrauc atbalstu vai kompensācijas izmaksu
šādos gadījumos:
27.1. Pēc personas, kurai ar komisijas lēmumu ir piešķirts atbalsts vai kompensācija, iesnieguma
ar atbilstošu lūgumu saņemšanas. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksa tiek
pārtraukta ar iesniegumā norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav norādīts – ar
iesnieguma saņemšanas/reģistrēšanas datumu.
27.2. Ja bērna likumiskais pārstāvis izbeidz līgumu ar privāto izglītības iestādi vai aukli. Šādā
gadījumā bērna likumiskajam pārstāvim par to jāinformē pašvaldību un atbalsta vai
kompensācijas izmaksa tiek pārtraukta ar līguma izbeigšanas dienu.
27.3. Ja bērns tiek nodrošināts ar vietu Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādē vai saskaņā
ar deleģēšanas līgumu izveidotā Ķekavas novada pašvaldības finansētā grupā privātajā
izglītības iestādē. Šādā gadījumā atbalsta vai kompensācijas izmaksa tiek pārtraukta, sākot
ar dienu, kad bērns VIIS tiek reģistrēts, kā attiecīgās izglītības iestādes audzēknis.
28. Komisijas lēmumu par atbalsta vai kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu var apstrīdēt
Ķekavas novada domē. Ķekavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā.
V. Noslēguma jautājums
29. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē saistošie noteikumi Nr.19/2012 „Par
pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma
bērnu vecākiem”, kas apstiprināti ar 2012.gada 06.septembra Ķekavas novada Domes sēdes
lēmumu (4.§ protokols Nr.18).

Sēdes vadītājs

(PARAKSTS*)

V.Baire

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/2018
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,,Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto
izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par pašvaldības
atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem
ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka:
- kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts Ķekavas novada pašvaldības
atbalsts (turpmāk – atbalsts), kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
(no pusotra gada vecuma līdz
pamatizglītības ieguves uzsākšanai) privātā izglītības iestādē, ar kuru
pašvaldība un bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu par
izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
- kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta Ķekavas novada pašvaldības
kompensācija (turpmāk – kompensācija), kas paredzēta norēķiniem ar
Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, ar kuru pašvaldība un bērna
likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstisku līgumu (turpmāk – aukles
pakalpojums);
- kārtību, kādā tiek atteikta atbalsta vai kompensācijas piešķiršana vai
pārtraukta tā izmaksa.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
pamatojums

Pastavošais tiesiskais regulējums, kādā Ķekavas novada pašvaldība
piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu vai kompensāciju ir Ķekavas
novada domes saistošie noteikumi Nr.19/2012 „Par pašvaldības
kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas
vecuma bērnu vecākiem”, kas apstiprināti ar 2012.gada 06.septembra
Ķekavas novada domes sēdes lēmumu (4.§ protokols Nr.18).
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar 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”, pašvaldībai ir jānosaka vienam izglītojamam nepieciešamās
vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības
izglītības iestādēs norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm un kārtību,
kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam
nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības
iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai
izglītības iestādei un to, ka jāveic saistošajos noteikumos redakcionālie
precizējumi, saistošie noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā.

3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atbalsta maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Atbalsta apmērs 2018.gadā:
- bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – 232,00 euro (divi
simti trīsdesmit divi euro, 00 centi);
- bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības
ieguvei – 167,00 euro (viens simts sešdesmit septiņi euro, 00 centi).
Provizoriskās izmaksas atbalsta nodrošināšanai par bērniem, kuri
apmeklē privātās izglītības iestādes 2018.gadā:
- EUR 696 000 (250 bērni *EUR 232 *12 mēn.) - no pusotra gada
līdz četru gadu vecumam;
- EUR 100 200 (50 bērni *EUR 167*12 mēn.) – bērniem, kam
nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Provizoriskās izmaksas kompensācijas nodrošināšanai par bērniem,
kuri apmeklē aukles 2018.gadā:
- EUR 561 600 (300 bērni *EUR 156*12 mēn.)
Kopā atbalsta un kompensācijas nodrošināšanai nepieciešami
pašvaldības budžeta finansu līdzekļi – EUR 1 357 800.
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4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi mazina administratīvo slogu tiem bērna
likumiskajiem pārstāvjiem, kuri izmanto privātās izglītības iestādes
pakalpojumu, jo starp pašvaldību un bērna likumisko pārstāvi nebūs
jāslēdz līgums par kārtību, kādā tiek izmaksāts pašvaldības atbalsts.
Kompensācijas vai atbalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība paliek
nemainīga.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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