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S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I 
2015. gada 29. decembrī Nr. 25

Grozījumi Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada 

pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta

ceturto daļu, 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu

un trešās daļas 5. punktu

1. Izdarīt šādus grozījumus Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par 
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pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības bu-
džeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Noteikumi):
1.1. izteikt Noteikumu pamatojuma daļu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītī-
bas likuma 17. panta 2.4 daļu”;
1.2. izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī, sākot ar 2016. gada janvāra mēnesi, vienam izglītojamam tiek ap-
rēķināts 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 izglī-
tības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” noteikto metodiku un apstiprināts ar pašvaldības 
domes lēmumu”;
1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:
„1.1 Babītes novada pašvaldība kārtējā budžeta izpildes gadā nemaina atbalsta apjomu pirmsskolas izglītī-
bas programmas apguvei privātā izglītības iestādē”;
1.4. svītrot Noteikumu 2., 3. un 9. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Babītes Ziņas”. 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence

Saistošo noteikumu „Grozījumi Babītes novada pašvaldības 07.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 3 „Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes no-
vada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”” 

paskaidrojuma raksts

29.12.2015.                                                                                                                                              Nr.25
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai grozāmie saistošie noteikumi 
atbilstu aktuālajam normatīvajam regulējumam.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi aktualizēs pašvaldības atbalsta apmēra mēnesī 
vienam izglītojamam noteikšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtiska ietekme nav plānota.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav attiecināms

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence


