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5. Bērna pārstāvis Bērnu reģistrē Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņemšanas 
reģistrā, atbilstoši Domes 2014.gada 16.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 „Par 
bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pirmsskolas izglītības programmas apguvei”. 

6. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts ar mērķi veikt norēķinus par pilna laika (ne mazāk 
kā 40 stundas nedēļā) Aukles pakalpojuma sniegšanu par Bērnu no pusotra gada vecuma līdz 
obligātās izglītības ieguves uzsākšanai. 
7. Atbalsts  netiek piešķirts, ja Bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Aukles 
pakalpojumus. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. 
Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma Bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina 
ārsta izziņa. 

8. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts Bērna ēdināšanas izdevumu segšanai. 

9. Bērna pārstāvim, piesakoties atbalsta saņemšanai, jāiesniedz Pašvaldībā šādi dokumenti: 

9.1. iesniegums (vēlamā iesnieguma forma 1.pielikumā); 

9.2. Bērna pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija; 

9.3. līguma kopija starp Aukli un  Bērna pārstāvi; 

9.4. notariāli vai Bāriņtiesas apstiprināta pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona. 

10. Pašvaldības speciālists izglītības jautājumos pārbauda informāciju, kas minēta 
Noteikumu 2., 3. un 5.punktā, un sagatavo priekšlikumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu 
vai atteikumu.  

11. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Domes 
priekšsēdētājs desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.  

12. Par pieņemto lēmumu Pašvaldība informē Aukli un Bērna pārstāvi. 

13. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu Pašvaldība slēdz 
līgumu starp Pašvaldību, Aukli un Bērna pārstāvi.Līgumā nosaka līdzfinansējuma 
saņemšanas, izmaksas un pārtraukšanas kārtību. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai  pēc 
iepriekš minētā līguma parakstīšanas. 

14. Aukle katru mēnesi  līdz trešajam datumam iesniedz Pašvaldībā (Lāčplēša ielā 1, 
Ķegumā, LV-5020) pieņemšanas - nodošanas aktu par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, kuru 
parakstījusi Aukle un Bērna likumiskais pārstāvis, un pieprasījumu Pašvaldības atbalsta 
saņemšanaipar iepriekšējo mēnesi atbilstoši šo Noteikumu 2.pielikumam. Aukle informāciju 
var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu (Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV-
5020) vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu uz e-pastu dome@kegums.lv. 

15. Pašvaldības izglītības speciālists līdz katra mēneša 5. datumam aktualizē informāciju 
par bērniem, kas reģistrēti uzņemšanai Pašvaldības izglītības iestādē, bet saņem pakalpojumu 
pie Aukles. 

16. Centralizētā grāmatvedība līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā veic atbalsta 
maksājumu Auklei par konkrēto Bērnu atbilstoši faktiskajam apmeklējumam un saskaņā ar 
pieņemšanas - nodošanas aktu par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu. Auklei atbalsts tiek 
pārskaitīts uz līgumā norādīto Aukles bankas kontu.  

17. Atbalsta izmaksa tiek pārtraukta: 

17.1. pēc 30 kalendāra dienām no brīža, kad Bērnam rakstveidā tiek piedāvāta vieta 
Ķeguma novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē; 

17.2. Bērns sāk apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi; 
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17.3. ja Bērna vai  Bērna pārstāvja (vismaz viena) dzīvesvieta nav deklarēta Ķeguma 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

17.4. ja tiek izbeigts līgums starp Bērna pārstāvi un Aukli; 

17.5. ja Bērns bez attaisnojoša iemesla  neizmanto Aukles pakalpojumus. 

18. Saistošo noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos atbalsta apmērs tiek aprēķināts 
proporcionāli Bērna apmeklēto dienu skaitam pie Aukles. 

19. Pašvaldības izglītības speciālistam ir tiesības kontrolēt, kā notiek Aukles pakalpojuma 
sniegšana, un iesniegto dokumentu atbilstību faktiskajai situācijai. 

20. Aukles pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā 
izveidojusies Aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, vai nepaziņojot 
par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Aukle viena mēneša laikā pēc 
Ķeguma novada pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos 
Pašvaldības atbalsta līdzekļus Ķeguma novada pašvaldības kontā. 

21. Aukle, ar kuru ir noslēgts līgums saskaņā ar šo Noteikumu 13.punktu, var saņemt 
metodisku palīdzību Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā Bērns reģistrēts  
uzņemšanas reģistrā. 

 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)                     I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
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1.pielikums 

Ķeguma novada domes 2017.gada 5.jūlija 
saistošajiem noteikumiem  Nr.7/2017 
„ K ārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, kurš 
saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 

 

Ķeguma novada pašvaldībai 

 
 

Vārds, uzvārds 
 

______________________________________ 
 

Personas kods 
 

______________________________________ 
 

Deklarētā dzīvesvietas adrese 
 
 

 
______________________________________ 

 
Kontakttālrunis 

 
 

 
E-pasts 

 
 

IESNIEGUMS  

Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu aukles pakalpojuma apmaksai sakarā ar to, ka manam 
bērnam  

_____________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas kods) 

nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Aukles pakalpojuma sniedzējs ir __________________________________________ 
       (vārds, uzvārds vai nosaukums) 
 
Pielikumā (atzīmēt): 

1. līguma kopija      

2. cits ___________________________   

Piekrītu, ka Ķeguma novada pašvaldība var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt šajā iesniegumā un tā 

pielikumos norādītos datus. 

Piekrītu desmit dienu laikā pēc Ķeguma novada Domes priekšsēdētāja lēmuma par atbalsta piešķiršanu 

spēkā stāšanās, noslēgt trīspusējo līgumu ar pašvaldību un aukli par pašvaldības atbalstasaņemšanas 

nosacījumiem. 

 
201__.gada___.________________         ___________________/___________/ 

(paraksts, atšifrējums) 
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2.pielikums 
Ķeguma novada domes 2017.gada 5.jūlija 
saistošajiem noteikumiem  Nr.7/2017 
„ K ārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, kurš 
saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 

 

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pieprasījums pašvaldības atbalsta 
saņemšanai par laikposmu 

no 20__.gada _____.______________________ līdz 20____.gada 
_____.___________________________ 

 
Bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja 
nosaukums 

 

Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs  

 
Fiziskām personām:  

vārds, uzvārds  
adrese  

personas kods  
Bankas rekvizīti :  

banka  
kods  

konts  
 

Nr.p.k. 
Bērns 

Maksa, kas 
norādīta 
noslēgtajā 
rakstiskajā 
līgumā 
(euro) 

Dienu skaits, 
kad sniegts 

pakalpojums 

Dienu skaits, 
kad 

pakalpojums 
nav sniegts 

vārds uzvārds 
personas 

kods 
   

       
 
Iestādes vadītājs vai pilnvarotā persona, vai 
fiziskā persona, kas sniedza pakalpojumu 

 

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Datums ___________________________________________________ 
 
Sagatavotājs 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis) 
 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 

„K ārt ība, kādā Ķeguma novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu 
 par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēja”  
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Pastāvošais tiesiskais regulējums:  
Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības 
pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas 
izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē;  
Vispārējās izglītības likuma 21.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības 
savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju 
pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma; 
22.pants nosaka, ka pirmsskolas izglītības programmu īsteno 
pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī ģimenē, 
saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu 
pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības 
konsultatīvajā centrā. 
Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4.punkts, saskaņā 
ar kuriem pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu no pusotra gada 
nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu 
pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada 
vecuma.  Pašvaldībām, lai tās nodrošinātu savu funkciju izpildi, 
saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu un 43.panta 
trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot Saistošos 
noteikumus. 
08.12.2015. 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”7.1punkts nosaka, ka pašvaldība, nosakot vienam 
izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai pašvaldības izglītības iestādēs, atsevišķi 
aprēķina izmaksas bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 
un bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei. 
Šobrīd mūsu pašvaldībā ir spēkā Ķeguma novada domes 01.06.2016. 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/16 (sēdes protokols Nr.16,11.§) 
“K ārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”, kasnosaka 
Ķeguma novada domes atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību par 
bērnu, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē līdz pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai. Noteikumi neparedz līdzfinansējuma saņemšanu 
tiem bērnu vecākiem, kuri izmanto aukles pakalpojumus. 
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2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumu projekts nosaka Ķeguma novada domes atbalsta 
piešķiršanas un izmaksas kārtību par bērnu, kurš sasniedzis pusotra 
gada vecumu un saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojuma 
sniedzēja - Aukles. 
Atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir vienāds ar vidējiem 
uzturēšanas izdevumiem vienam izglītojamam pusotra līdz četru gadu 
vecumam nepieciešamās vidējās izmaksas Ķeguma novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, neiekļaujot izdevumus remontdarbiem 
un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā ir 
paredzēti l īdzekļi, lai nodrošinātu 01.06.2016. SAISTOŠO 
NOTEIKUMU Nr.8/16“Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība 
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei”, bet nav plānoti līdzekļi aukļu atbalstam. 
26.01.2017. Ķeguma novada dome saskaņā ar 08.12.2015. Ministru 
kabineta 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” ir apstiprinājusi  izmaksas 2017.gadam uz 
vienu bērnu- no pusotra gada līdz četru gadu vecumam vidējās 
izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2017.gadā atbilst EUR 
238,60; obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, vidējās 
izmaksas apmērs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2017.gadā atbilst EUR 
177, 25 mēnesī. 
2017.gada maijā saņemti 2 vecāku iesniegumi ar lūgumu rast iespēju 
līdzfinansēt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu pie sertificētas 
aukles. Pašvaldībai šobrīd nav informācijas par citiem bērniem, kuru 
vecāki vēlētos izmantot aukles pakalpojumus. Tiek prognozēts, ka ar 
2017.gada 1.septembri pieaugs pieprasījums pēc atbalsta auklēm, jo 
bērnu skaits novadā ir pieaudzis, bet iestāde nevarēs uzņemt visus 
bērnus, veidosies rinda. 
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot 
MK Nr.709. noteikto metodiku: 
238.68x8 (mēneši)= 1909.44 EUR; 
Diviem bērniem- 1909.44*2= 3818.88 EUR. 
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot 
MK Nr.709. noteikto metodiku, bet neiekļaujizdevumus 
remontdarbiem un kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu (vienam bērnam 
8 mēnešiem): 
215,56*8=1724.48 EUR 
Aprēķini vienam bērnam, ja pašvaldības atbalstu nodrošina ievērojot 
MK Nr.709. noteikto metodiku, bet neiekļaujizdevumus 
remontdarbiem, kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu, mācību 
materiālus, VMD ped.darba samaksai(vienam bērnam 8 mēnešiem): 
209.56*8=1676.48 EUR 
Saistošo noteikumu izpildei jaunas amata vietas vai jaunu institūciju 
izveidošana pašvaldībā nav nepieciešama.  
 

4. Informācija par Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā attiecas uz privātpesronām, 
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plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

kuru bērna un vismaz viena no bērna pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, un bērns ir reģistrēts rindā 
uz vietu Ķeguam novada pirmsskolas izglītības iestādē, un netiek 
nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērns sasniedzis 
pusotra gada vecumu.   
Prognozēts, ka netiešā veidā noteikumi atstās pozitīvu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi. Šāds atbalsts stimulēs arī valsts ekonomiku 
kopumā, gan veicinot jaunu darba vietu veidošanos aukļu dienestos, 
bērnu pieskatīšanas centros, gan risinot nodarbinātības jautājumu un 
būtībā izveidojot jaunu profesiju – aukle, gan legalizējot aukļu darba 
samaksu un nodrošinot nodokļu apmaksu, gan atgriežot karjeras apritē 
jaunās māmiņas un tētus. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersonas var griezties saistošo noteikumu  
piemērošanā, ir Ķeguma novada dome. 
Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un kritērijus, 
kas būs jāievēro bērna pārstāvim un auklei, lai saņemtu pašvaldības 
atbalstu. 
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Ķeguma Novada Ziņas”, 
kā arī Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā www.kegumanovads.lv 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Plašākas konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                     I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


