2016.gada 29.martā
Saistošie noteikumi Nr.7
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2016.gada 29.marta sēdes
lēmumu (prot.Nr.3, 42.§)
Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma
saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1.Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) piešķir un izmaksā līdzfinansējumu bērniem, kurus uzrauga bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (turpmāk – pašvaldības atbalsts).
2.Pašvaldības atbalsts ir paredzēts norēķiniem ar privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem (izņemot privāto izglītības iestādi), kas reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās izglītības apguves uzsākšanai par pilna laika (ne
mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās.
3.Pašvaldības atbalstu no pašvaldības budžeta var saņemt, ja:
3.1. bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis rakstveida līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu;
3.2. bērna un viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada
administratīvajā teritorijā;
3.3.Bērns ir reģistrēts rindā uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII),
bet pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu PII nevar saņemt.
4.Pašvaldības atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir 135 euro.
5.Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.
6.Ja maksa par bērnu uzraudzības pakalpojumu ir mazāka nekā pašvaldības atbalsts, tad pašvaldības
atbalsts tiek nodrošināts tādā apmērā, kāda ir maksa par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.
7.Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības kancelejā
attiecīgu iesniegumu un tam pievieno bērna likumiskā pārstāvja noslēgtā līguma ar bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu kopiju.
8.Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Baldones novada domes
(turpmāk – dome) priekšsēdētājs desmit dienu laikā no noteikumu 7.punktā noteikto dokumentu
saņemšanas.
9.Pašvaldības atbalstu piešķir ar dienu, kad pieņemts lēmums par pašvaldības atbalsta piešķiršanu.
10.Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības atbalsta piešķiršanu, domes priekšsēdētājs slēdz
līgumu ar attiecīgo bērnu uzraudzības pakalpojumus sniedzēju par norēķinu kārtību.
11.Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs katru mēnesi līdz piektajam datumam atbilstoši
līgumā par pakalpojumu sniegšanu noteiktajai kārtībai iesniedz pašvaldībā rēķinu par iepriekšējā
mēnesī sniegtajiem uzraudzības pakalpojumiem un atskaiti par bērniem, kuriem piešķirs
pašvaldības atbalsts, apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.
12.Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam visā pašvaldības atbalsta izmaksas periodā ir
pienākums samazināt bērna likumīgā pārstāvja līdzfinansētās daļas apmēru tādā apmērā, kas atbilst
kopējam izmaksātajam atbalsta apmēram. Ja bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs paaugstina
pakalpojuma cenu, tas sniedz pašvaldībai pamatojumu par cenu pieaugumu.
13.Pašvaldības atbalsta līdzekļi netiek piešķirti par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla
nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts
proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu
iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai
citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra
gada laikā.

14.Pašvaldības atbalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:
14.1.bērna un/vai viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav vairs deklarēta Baldones novada
administratīvajā teritorijā;
14.2.bērns tiek uzņemts PII;
14.3.bērns tiek piedāvāta vieta PII, bet bērna likumiskais pārstāvis atsakās no tās un attiecīgajā
vecuma grupā uz PII nav rinda;
14.4.bērns pārtrauc saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu pie konkrētās personas.
14.5.noteikumu 3.1.punktā noteiktā līguma termiņš ir beidzies, arī izbeidzot to pirms līgumā
noteiktā termiņa;
14.6.tiek mainīts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs, par kuru pakalpojumu
līdzfinansēšanai pašvaldība nav pieņēmusi lēmumu.
15.Pašvaldības atbalsta izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērnam rakstiski tiek
piedāvāta vieta PII. Ja bērns tiek uzņemts PII, pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienu
skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu vai nav to saņēmis šo noteikumu 13.
punktā minētā iemesla dēļ.
16.Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt pašvaldības atbalsta summas
pārmaksu, ja tā izveidojusies pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu
informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības atbalstu. Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējs mēneša laikā pēc pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas
atmaksā pārmaksātos pašvaldības atbalsta līdzekļus pašvaldības kontā.
17.Ja mainās bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs bērnam, par kuru tiek saņemts pašvaldības
atbalsts, pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek atkārtoti izvērtēta
18.Domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt domē, bet domes lēmumu var pārsūdzēt
administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
19.Pašvaldības atbalstu var piešķirt ar 2016.gada 1.jūniju, ja noteikumu 7.punktā noteiktie
dokumenti pašvaldībā saņemti līdz 2016.gada 17.jūnijam.
20. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā.
Baldones novada domes priekšsēdētāja

K.Putniņa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Baldones novada domes 2016.gada 16.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7
“Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma
saņemšanai”
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu, un 43.panta trešā daļa, ka dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
1.2. Valsts atbalsts saskaņā ar Ministru kabineta 26.01.2016
1. Projekta nepieciešamības
noteikumiem Nr.70 “Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu
pamatojums
uzraudzības pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1.
janvāra līdz 2016. gada 31. maijam” paredzēts tikai līdz 2016. gada 31.
maijam. Ņemot vērā, ka uz vietu Baldones novada pašvaldības
vienīgajā pirmsskolas izglītības iestādē
“Vāverīte” ir rinda un
Baldones novada administratīvajā teritorijā nedarbojas neviena privātā
pirmsskolas izglītības iestādes, tad nepieciešams paredzēt arī iespēju
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu par bērna uzraudzību pie privātā
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (izņemot privāto pirmsskolas
izglītības iestādi).
Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība
2. Īss projekta satura izklāsts piešķir un izmaksā līdzfinansējumu bērniem, kurus uzrauga bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējs.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
Palielināsies pašvaldības izdevumi aptuveni par 15260 euro gadā, bet
pašvaldības budžetu
2016.gadā aptuveni 8900 euro.
4. Informācija par plānoto
Piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu par bērna uzraudzību pie bērnu
projekta ietekmi uz sabiedrību uzraudzības pakalpojumu sniedzēja, samazinās bērna likumisko
un uzņēmējdarbības vidi
pārstāvju izdevumi par bērna uzraudzību un tiek veicināta vecāku
pašvaldības teritorijā
atgriešanās darbā.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu
5. Informācija par
piemērošanā ir Baldones novada pašvaldība.
administratīvajām
5.2. Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras, kādas
procedūrām
veicamas, lai saņemtu pašvaldības atbalstu.
Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām. Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā
6. Informācija par
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Baldones novada domes Finanšu un
konsultācijām ar
attīstības komitejas 22.03.2016 sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas
privātpersonām
lapas vietnē internetā www.baldone.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem,
izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut noteikumos.
Baldones novada domes priekšsēdētāja
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