
 
 
 
 
 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ 
‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu 

__________________________________________________________________ 
 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 
14.panta 36.punktu, 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”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. (protokols 
Nr….) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada __.________ saistošos noteikumus Nr. ___ 

‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, 
kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei”’’ saskaņā ar pielikumu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums 

Cēsu novada domes 
23.01.2020. lēmumam Nr.___ 

 
APSTIPRINĀTI 

 ar Cēsu novada domes 
23.01.2020. lēmumu Nr.___ 

(prot. Nr.__, ___.punkts) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
2020.gada ________                                                                                                  Nr.__ 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos  
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   

 
Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra 
lēmumu Nr. 9, prot. Nr.1, 9.punkts) šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 
,,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).” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:  

      ,,1.pielikums  
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2 
  
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām 

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK 
kods 

Kopējās 
izmaksas 

gadā 
1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu 

atalgojumu, kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no valsts budžeta) 

1100 1 209 698 

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 390 936 
3. Komandējumi un darba 
braucieni 

3.1. Mācību, darba un dienesta 
komandējumi un braucieni (izņemot, 
tos, kas finansēti no ES fondiem) 

2100 1 894 

4.Pakalpojumu samaksa   2200 282 357 



 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru 
pakalpojumi 

2210 7 093 

 4.2. Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem 

2220 134 409 

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un 
ar iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

2230 9 307 

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 
ceļu kapitālo remontu) 

2240 129 608 

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1 786 
 4.6. Īres un nomas maksas 2260 154 
5. Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita 
pamatkapitāla veidošanā 

   
 
2300 

138 459 

 5.1.  Izdevumi par precēm iestādes 
darbības nodrošināšanai 

2310 64 775 

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 27 248 
 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 

preces, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti 

2340 627 

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 

2350 22 589 

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un 
apgādē esošo personu uzturēšanas 
izdevumi (izņemot ēdināšanas 
izdevumus (EKK 2363)) 

2360 6 729 

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot 
valsts budžeta dotācijas mācību 
līdzekļu iegādei) 

2370 16 491 

6.Izdevumi periodikas 
iegādei 

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 

7. pamatlīdzekļu 
nolietojums 

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais 
pamatlīdzekļu nolietojums, ko 
aprēķina, ievērojot pašvaldībām 
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu 
uzskaites kārtību, un ko dala ar 
audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības 
iestādēs. 

 295 496 

  KOPĀ izdevumi  2 318 840 
  Mērķdotācijas  265 365 
  Izglītojamo skaits uz 01.09.2019.  776 
  t.sk.        obligātās sagatavošanās 

vecumā 
 272 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo  
mēnesī no pusotra līdz četru gadu 
vecumam 

 277.51 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī obligātā sagatavošanas 
vecumā 

 196.21 



 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes  

23.01.2020.lēmumam Nr.__ 
 

Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ ‘’Grozījumi Cēsu novada 
domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 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 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” nosaka kārtību, 
kādā Cēsu novada pašvaldība  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. Pašvaldība sniedz 
pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības 
programmu privātajā izglītības iestādē. 
Saistošo noteikumu grozījumi: 
1) maina pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības 

iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam un par bērnu ,   kam nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, atbilstoši  pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta 
gadā, t.i.277.51 EUR un 196.21 EUR. 
 

2) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto 
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai 
izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, ņemot vērā  
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā 
budžeta gadā. 

2. Saistošo 
noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6.punktam 
pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā. Tā 
kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar 2018.gada izmaksām, 
mainās šobrīd saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības sniegtā 
atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam bija 245.17 
EUR, bet turpmāk 277.51 EUR, obligātā sagatavošanas vecumā bija 
174.38 EUR, bet turpmāk 196.21 EUR. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldības izdevumus par 
12% 
Izdevumi paredzēti 2020.gada pašvaldības budžetā. 

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē. 

5.  Informācija 
par 
administratīvajā
m procedūrām   

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām 
procedūrām 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu 
izstrādes procesā nav veiktas. 


