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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2016.gada 28.janvārī

Nr.2

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu (turpmāk
- pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības iestādei, 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.
II. Pašvaldības atbalsta apmērs, piešķiršanas nosacījumi

2. Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja bērns (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības
ieguves uzsākšanai), kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst
pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.
3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
3.1. 277.51 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam saskaņā ar
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām (1.pielikums);
3.2. 196.21 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām (1.pielikums).
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 09.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.8)
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.2)
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 28.02.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.5)
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 23.01.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.2)
4. Vienam bērnam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības
izglītības iestādēs un to aprēķināšanas kārtību pašvaldība publisko tās mājas lapā www.cesis.lv.
5. Pašvaldības atbalsta saņemšanai bērna likumiskais pārstāvis pašvaldībā iesniedz iesniegumu
(2.Pielikums).
6. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumi:
6.1. privātā izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā;
6.2. privātā izglītības iestāde nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās
ne mazāk kā 12 stundas dienā;
6.3. privātā izglītības iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu;
6.4. privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pašvaldības atbalsta
piešķiršanu attiecīgā bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības
iestādē (turpmāk – līgums) un iesniegta izmaksu tāme atbilstoši Ministru kabineta
noteikumos paredzētajam;
6.5. privātā izglītības iestāde nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē;
6.6. privātā izglītības iestāde ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
6.7. bērna vecums ir vismaz pusotrs gads;
6.8. bērna un vismaz viena tā likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
6.9. bērna likumiskajam pārstāvim un privātajai izglītības iestādei ir noslēgts līgums par
pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu.
III. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
7. Lēmumu piešķirt (izdodot rīkojumu), atteikt vai pārtraukt pašvaldības atbalstu pieņem
Pašvaldības administrācijas vadītājs. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk ne ātrāk kā rīkojuma
izdošanas dienā.
8. Privātā izglītības iestāde līdz katra mēneša piektajam datumam iesniedz pieprasījumu
pašvaldības atbalsta saņemšanai (3.Pielikums) un rēķinu pašvaldības atbalsta saņemšanai
pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, vai nosūta to pa pastu Cēsu novada pašvaldībai
vai elektroniski iac@dome.cesis.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
9. Pašvaldības Izglītības nodaļas atbildīgais darbinieks pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību
Ministru kabineta noteikumos noteiktajām pašvaldības atbalsta saņemšanas prasībām un
iesniedz rēķinu apmaksai pašvaldības Finanšu nodaļā.
10. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudi privātā izglītības iestādē un pieprasīt informāciju par
audzēkņu apmeklējuma uzskaiti.

11. Pašvaldības Finanšu nodaļa saskaņā ar rēķinu veic norēķinus ar privāto pirmsskolas izglītības
iestādi 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, naudas līdzekļus ieskaitot privātās pirmsskolas
izglītības iestādes kontā kredītiestādē.
12. Pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu, ja:
12.1. bērna vai vecāku dzīvesvieta vairs nav deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
12.2. bērns ir atskaitīts no privātās izglītības iestādes;
12.3. bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi pašvaldības izglītības iestādē;
12.4. privātā izglītības iestāde neatbilst kādam Ministru kabineta noteikumu nosacījumam vai tās
darbība nav tiesiski iespējama citu ārējo normatīvo aktu pārkāpumu dēļ;
12.5. privātā izglītības iestāde pārtrauc darbību vai likvidēta;
12.6. citos gadījumos, kas minēti līgumā.
IV. Noslēguma jautājumi
13. Ja izglītojamais saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē, kura darbojas Cēsu novada teritorijā un saņem pašvaldības atbalstu līdz šo noteikumu
stāšanās spēkā brīdim, bērna likumiskajam pārstāvim nav jāiesniedz pašvaldībā jauns noteikumu
5.punktā minētais iesniegums un noteikumu 6.punktā minētais rīkojums attiecībā pret šādu
izglītojamo tiek izdots, pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts līdz noteikumu spēkā stāšanās
brīdim.
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2014.gada 28.augusta saistošos noteikumus
Nr.11 „Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

1.Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.2
(Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 09.03.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.8)
(Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 25.01.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.2)
(Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 28.02.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.5)
(Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 23.01.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.2)

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nr.
Pakalpojums
EKK
Kopējās
kods
izmaksas
gadā
1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu
1.Atalgojums
1100
1 209 698
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
2.1. Darba devēja VOSA maksājumi
2. Darba devēja VSAOI
1200
390 936
3. Komandējumi un darba 3.1. Mācību, darba un dienesta
2100
1 894
komandējumi un braucieni (izņemot,
braucieni
tos, kas finansēti no ES fondiem)
4.Pakalpojumu samaksa
2200
282 357
4.1. Pasta, telefona un citi sakaru
2210
7 093
pakalpojumi
4.2. Izdevumi par komunālajiem
2220
134 409
pakalpojumiem
4.3. Iestādes administratīvie izdevumi un 2230
9 307
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
4.4. Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 2240
129 608
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)
4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250
1 786
4.6. Īres un nomas maksas
2260
154
5. Krājumi, materiāli,
138 459
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs,
2300
kurus neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā
5.1. Izdevumi par precēm iestādes
2310
64 775
darbības nodrošināšanai
5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320
27 248
5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
2340
627
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti
5.4. Kārtējā remonta un iestāžu
2350
22 589
uzturēšanas materiāli
5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un
2360
6 729
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))
Nosaukums

5.6.

6.Izdevumi periodikas
iegādei
7. pamatlīdzekļu
nolietojums

6.1.
7.1.
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Mācību līdzekļi un materiāli
(izņemot valsts budžeta dotācijas
mācību līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
Pašvaldības izglītības iestāžu
kopējais pamatlīdzekļu nolietojums,
ko aprēķina, ievērojot pašvaldībām
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu
uzskaites kārtību, un ko dala ar
audzēkņu skaitu attiecīgajās
izglītības iestādēs.
KOPĀ izdevumi
Mērķdotācijas
Izglītojamo skaits uz 01.09.2019.
t.sk.
obligātās sagatavošanās
vecumā
Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī no pusotra līdz četru gadu
vecumam
Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

/personiskais paraksts/

2370

16 491

2400

0
295 496

2 318 840
265 365
776
272
277.51

196.21

J.Rozenbergs

Cēsu novada pašvaldībai

2.Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.2

Iesniedzēja vārds, uzvārds_________________________________________________
Personas kods___________________________________________________________
Deklarētās dzīves vietas adrese ______________________________________________
Faktiskā adrese__________________________________________________________
Tālrunis, e-pasta adrese______________________________________________________
IESNIEGUMS.
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei
____________________________________________________________________
(nosaukums)
________________________________________________________________________
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
______________________________________________________________________
(bērna vārds, uzvārds, personas kods)
Pielikumā pievienoju līguma par izglītības pakalpojuma sniegšanu kopiju privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē uz ___lapām.
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
Piekrītu, ka Cēsu novada pašvaldība katru mēnesi pārbauda šajā iesniegumā norādīto informāciju un
elektroniski apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
Esmu informēts/a , ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un pielikumos ir sniegtas nepatiesas ziņas, Cēsu
novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret mani civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.
______.gada ____. ___________
Saskaņots
ar privāto izglītības iestādes
________________________________
(atbildīgās amatpersonas uzvārds,
paraksts)

____________________________________
paraksts, paraksta atšifrējums
_______.gada _____.__________________

Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

3. Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.2
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai
par laika posmu no 20___.gada ________________ līdz 20___.gada _____________________
Privātās izglītības iestādes nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Banka
Kods
Konts
N.p.k.
Bērns

vārds

uzvārds

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Apmeklējums

personas kods

dienu skaits,
kad
apmeklēta
izglītības
iestāde

KOPĀ
Datums ______________________
Sagatavotājs:_________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona:________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

dienu skaits,
kad izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
attaisnojošu
iemeslu dēļ
(ārsta zīme)

dienu skaits,
kad izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
attaisnojošu
iemeslu dēļ
(vecāku zīme)

dienu skaits,
kad izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
bez
attaisnojoša
iemesla

Dienu skaits
par kurām
izmaksājams
pašvaldības
finansējums

Pašvaldības
izmaksātais
finansējums
attiecīgajā
mēnesī
(euro)

Pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra
sēdes lēmumam Nr.9
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2
„Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada domes saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) nodrošina pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanu (turpmāk - pašvaldības
atbalsts) privātajai izglītības iestādei, par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā,
apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības
iestādē, kura darbojas Cēsu novada teritorijā.
Noteikumi nosaka pašvaldības atbalsta apmēru, sniedzot
pamatojumu pašvaldības noteiktajam atbalsta apjomam
atbilstoši MK noteikumiem, atspoguļojot izdevumu pozīcijas
un to izmaksas.
Noteikumi paredz nosacījumus pašvaldības
piešķiršanai un atbalsta izmaksas kārtību, nosakot:

amatpersonas, kuras pieņem lēmumu piešķirt, atteikt vai
pārtraukt pašvaldības atbalstu;
- pieprasījuma
pašvaldības
atbalsta
saņemšanai
iesniegšanas kārtību un dokumentu pārbaudes kārtību;
- norēķinu ar privāto izglītības iestādi veikšanas kārtību;
- nosacījumus, kad pašvaldība pārtrauc pašvaldības
atbalsta izmaksas kārtību.
Noteikumi izstrādāti atbilstoši 2015.gada 11.decembra
grozījumiem Izglītības likuma 17.panta 2.2 , 2.3 un 2.4 daļā, kas
nosaka ka pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību,
kādā tā nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu
segšanu privātajai izglītības iestādei par bērnu, kurš ir
sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, kā arī
nosacījumus lielāka atbalsta apjoma noteikšanai atbilstoši
pašvaldības budžeta iespējām.
2016.gada 1.janvārī stājas spēkā 2015.gada 8.decembrī
pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.709 ,,Noteikumi
par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai
izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi). Tādējādi
noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu Izglītības likuma un
MK noteikumu prasības.
-

2. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

atbalsta

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Cēsu novada teritorijā šobrīd darbojas viena privātā izglītības
iestāde - Cēsu Jaunā sākumskola. Cēsu Jaunās sākumskolas
kapacitāte ļauj uzņemt pirmsskolas izglītības programmā 40
bērnus. Piemērojot noteikumus, papildus 18 bērnu vecāki
varēs izvēlēties bērnu izglītošanai privāto izglītības iestādi iespējamā papildu ietekme uz pašvaldības budžetu
2016.gadā - 40689 euro ( 205.50 euro x 11mēneši x 18
bērni)

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

Cēsu Jaunā sākumskolā 2015.gadā izveidotas 15 darba vietas,
2016.gadā plānots izveidot5 darba vietas un 2017.gadā
plānots izveidot vēl 4 darba vietas.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības
administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
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