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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I   
   

2012.gada 7.februārī  Nr.3 

Babītes novada Babītes pagastā   

 

Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no 

Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei  

privātās pirmsskolas izglītības iestādēs 

(ar 22.01.2014.grozījumiem, protokols Nr.1, 21.§,  

29.12.2015.grozījumiem, protokols Nr.17 , 1.§; 

26.10.2016.grozījumiem protokols Nr.14, 25. §, SN Nr.19) 

 

Izstrādāti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4. punktu, 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta pirmo 

daļu, 2.
4
 daļu un trešās daļas 

5.punktu. 

 

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība no pašvaldības budžeta sedz 

izmaksas (turpmāk tekstā - Pašvaldības atbalsts) pirmsskolas izglītības programmas (no 

pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai) apguvei privātās pirmsskolas izglītības 

iestādēs (turpmāk tekstā –Iestādes).  

Šie noteikumi nosaka, ka Pašvaldības atbalsts tiek sniegts Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2013. gada 17. decembra Noteikumos Nr. 1523 „Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši 

tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei” noteiktajā kārtībā. (grozīts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§) 

 

1. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī sākot ar 2016.gada janvāra mēnesi vienam 

izglītojamam tiek aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumos Nr.709 

„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās 

noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai 

izglītības iestādei” noteikto metodiku un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu. 

(grozīts 27.01.2015., protokols Nr.1, 39.§) 

mailto:dome@babite.lv


 1.
1 

Babītes novada pašvaldība kārtējā budžeta izpildes gadā nemaina atbalsta apjomu 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē. 

2. “svītrots”  (ar 29.12.2015.grozījumiem, SN Nr. 25 protokols Nr.17, 1.§) 

3. “svītrots”  (ar 29.12.2015.grozījumiem, SN Nr. 25 protokols Nr.17, 1.§) 

4. Pašvaldības atbalstu var saņemt par bērnu, ja bērna un viena no bērna vecākiem vai bērna 

likumīgā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Babītes novada administratīvajā teritorijā, un 

bērns reģistrēts rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Piesakoties 

Pašvaldības atbalsta saņemšanai, novada pašvaldības administrācijā iesniedzami 

dokumenti: 

4.1.bērna vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja iesniegums; 

4.2.līguma kopija starp Iestādi un bērna vecākiem vai bērna likumīgajiem pārstāvjiem.  

(grozīts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§; un 26.10.2016., protokols Nr.14, 25.§  SN 

Nr.19.) 

5. Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes pašvaldības izglītības darba speciālists pieņem 

lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un organizē līguma sagatavošanu ar Iestādi. 

(grozīts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§) 

5.
1
 Pašvaldības atbalsts netiek sniegts un jau piešķirta atbalsta sniegšana tiek pārtraukta, ja 

Pašvaldības atbalsta pieprasītājs neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem Pašvaldības 

atbalsta saņemšanas priekšnoteikumiem vai Pašvaldības atbalsta pieprasītājs ir sniedzis 

nepatiesas ziņas; 

(grozīts 26.10.2016.. protokols Nr.14, 25. §   SN Nr.19.) 

6. Pašvaldības atbalsts par bērnu tiek uzsākts ar pašvaldības un Iestādes līguma noslēgšanas 

mēnesim sekojošā mēneša pirmo datumu. (grozīts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§) 

7. Pašvaldības atbalsts tiek ieskaitīts Iestādes bankas kontā. (grozīts 22.01.2014., protokols 

Nr.1, 21.§) 

8. Par Pašvaldības atbalsta uzsākšanu pašvaldības izglītības darba speciālists paziņo bērna 

vecākiem vai bērna likumīgajiem pārstāvjiem. (grozīts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§) 

9. “svītrots”  (ar 29.12.2015.grozījumiem, SN Nr. 25 protokols Nr.17, 1.§) 

9
1
. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi un saņem Pašvaldības 

atbalstu, tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākiem 

vai bērna likumīgajam pārstāvim, iesniedzot novada pašvaldības administrācijā 

iesniegumu, ir tiesības atteikties no šī piedāvājuma un atkārtoti reģistrēties rindā uz 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, saglabājot Pašvaldības atbalstu Iestādē. 

(papildināts 22.01.2014., protokols Nr.1, 21.§). 

9.
2
 Babītes novada pašvaldībai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc savas 

iniciatīvas pārbaudīt ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu patiesumu, kā arī to, vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses, tai skaitā, arī 

pieprasot no personas vai nekustamā īpašuma īpašnieka vai turētāja papildus informāciju. 

Ja persona, deklarējot savu vai bērna dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas vai personai 

nebija tiesiska pamata deklarēšanas brīdī dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, Babītes novada 

pašvaldība ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā anulēt personas dzīvesvietas 

deklarāciju. Gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ziņas par personas 

deklarēto dzīvesvietu tiek anulētas ar deklarācijas iesniegšanas datumu, personai ir 

pienākums atmaksāt pašvaldībai visu saņemto finansiālo atbalstu bērna izglītošanai 

privātajā pirmskolas izglītības iestādē” (grozīts 26.10.2016.. protokols Nr.14, 25. §   SN 

Nr.19.). 



 

10. Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālista pieņemto lēmumu var apstrīdēt 

Babītes novada pašvaldības domē. Babītes novada pašvaldības domes lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) Andrejs Ence 
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sekretāre_____________  

I.Amoliņa –Vīga, Piņķos, 13.12.2016. 
 

 

 


