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Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
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APSTIPRINĀTI
ar Ķekavas novada domes
2021. gada 4.februāra sēdes
lēmumu Nr.3 (protokols Nr.3)
Saistošie noteikumi Nr.2/2021
Grozījumi 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”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 24. daļu

1. Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Atbalsta maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā. Atbalsta apmērs 2021.gadā:
7.1.bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam – 277,90 (divi simti septiņdesmit septiņi
euro, 90 centi);
7.2.bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 200,68 (divi
simti euro, 68 centi).”.
1.2. Izteikt noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Kompensācijas maksimālais apmērs par vienu bērnu mēnesī tiek noteikts 180,00 euro
(viens simts astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā.”
2. Saistošo noteikumu 10.punktā norādīto kompensācijas apmēru 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, piemēro ar 2021.gada 1.martu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”.

Sēdes vadītāja:
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Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi 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””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta
izklāsts

3.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz

Norādāmā informācija

1. 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 noteikts:
1.1.pašvaldības atbalsta apmērs, kas 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;
1.2.pašvaldības kompensācijas apmērs, kas paredzēts
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.
2. 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”, izmaksu
aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem
iekļauj pašvaldības izglītības iestāžu iepriekšējā gadā pēc
naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus;
3. Pašvaldība ir veikusi aprēķinu par vienam izglītojamam
nepieciešamajām vidējām izmaksām pašvaldības izglītības
iestādēs pirmsskolas izglītības programmās (no pusotra
gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai).
4. Pašvaldības kompensācijas maksimālais apmērs par
vienu bērnu mēnesī ir noteikts 170,00 euro (viens simts
septiņdesmit euro, 00 centi) kopš 2019. gada 1. maija. Ir
nepieciešams pārskatīt pašvaldības kompensācijas
maksimālo apmēru par vienu bērnu mēnesī 2021. gadā.
satura Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības atbalsta apmēru, kas paredzēts norēķiniem ar
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības
iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas
apguvi darbdienās un kompensācijas apmēru, kas
paredzēts 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.
Plānotais projekts ietekmēs 2021.gada budžetu par
aptuveni 92 000 euro :
- Budžeta sadaļa atbalsta nodrošināšanai pieaug
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pašvaldības budžetu

4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Sēdes vadītāja:

salīdzinājumā ar 2020. gadu par aptuveni 55 000 euro,
jo izmaksas uz vienu bērnu vecumā no pusotra gada
līdz četriem gadiem palielinās par 13,02 euro un
izmaksas par bērniem, kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, palielinās par
4,32 euro. Vidējais bērnu skaits privātās izglītības
iestādēs vecumā no pusotra līdz četriem gadiem ir 350
bērni un bērni, kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei - 30 bērni. Gadā
atbalstu saņem vidēji 370-380 bērni.
- Budžeta sadaļa kompensācijas nodrošināšanai pieaug
salīdzinājumā ar 2020. gadu par aptuveni 37 000 euro,
jo plānots, ka izmaksas uz vienu bērnu palielinās par
10,00 euro no 2021. gada 1. marta. Vidējais bērnu
skaits, kuriem tiek nodrošināts bērnu uzraudzības
pakalpojums ir 370 bērni.
Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā nav plānota.

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde
“Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība””.

(PARAKSTS*)

V.Baire

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