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Ar Babītes novada pašvaldības
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lēmumu, (protokols Nr.3, 32.§)
PRECIZĒTI
ar Babītes novada pašvaldības
domes 2018.gada 25.aprīļa
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 28.marts
Babītes pagastā, Babītes novadā

Nr.2

Kārtība, kādā Babītes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu
bērnu uzraudzības pakalpojumam
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka pašvaldības
līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību fiziskas personas sniegtajam bērnu
uzraudzības pakalpojumam.
2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts norēķiniem ar bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju, izvērtējot bērna likumiskā pārstāvja iesniegtu pieteikumu
pašvaldības administrācijā, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta ir deklarēta Babītes novada administratīvajā teritorijā.
3. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts, ja Babītes novada pašvaldība veic
savstarpējos norēķinus ar citu pašvaldību par izglītības iestāžu sniegtajiem

pakalpojumiem bērnam vai veic norēķinus ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi
par bērna uzturēšanos šajā iestādē.
II.

Nosacījumi pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai

4. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja:
4.1.bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs:
4.1.1. reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā;
4.1.2. reģistrēts Babītes novada pašvaldības reģistrā “Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji Babītes novadā”;
4.1.3. reģistrēts kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības
veicējs;
4.1.4. noslēdzis līgumu ar pakalpojuma saņēmēju atbilstoši Ministru
kabineta 16.07.2013. noteikumu Nr.404 “Prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” 12.punkta
nosacījumiem;
4.1.5. nodrošina pakalpojumu ne mazāk kā astoņas stundas darbdienā.
4.2.Pakalpojuma saņēmēja bērns:
4.2.1. ir vismaz pusotru gadu vecs;
4.2.2. ir reģistrēts rindā uzņemšanai Babītes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē, bet netiek nodrošināta vieta šajā
iestādē;
4.2.3. izmanto Babītes novada pašvaldības reģistrā “Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēji Babītes novadā” reģistrēta pakalpojuma
sniedzēja pakalpojumus.

III.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un tā piešķiršanas kārtība

5. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bērnu uzraudzības pakalpojumam tiek
noteikts budžeta gadam ar Babītes novada pašvaldības domes lēmumu un
paredzēts norēķinam par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) pakalpojuma
sniegšanu.
6. Lai bērna likumiskais pārstāvis pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu bērnu
uzraudzības pakalpojumam, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz pieteikumu
Babītes novada pašvaldības administrācijā, pieteikumam pievienojot līguma
kopiju ar bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.
7. Pašvaldības izglītības darba speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus, kā arī
bērna un viņa likumiskā pārstāvja deklarēto dzīvesvietu, un informē bērna
likumisko pārstāvi par iespēju nodrošināt bērnam vietu pašvaldības izglītības
iestādē vai par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības
pakalpojumam un tā apmēru.
8. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar nākamo mēnesi pēc līguma
noslēgšanas starp pašvaldību un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.
Līgums ir spēkā kārtējā budžeta gadā.
9. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs
katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pašvaldības administrācijā

pakalpojuma saņēmušo bērnu sarakstu, kas saskaņots ar pakalpojuma saņēmēja
likumisko pārstāvi un rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem bērnu uzraudzības
pakalpojumiem. Bērnu sarakstā norāda katram bērnam sniegtā uzraudzības
pakalpojuma apmēru (dienas).
10. Pašvaldības izglītības darba speciālists pēc Noteikumu 9.punktā noteikto
dokumentu saņemšanas izvērtē tos un nodod pašvaldības grāmatvedībai rēķina
apmaksai vai informē pakalpojuma saņēmēju un bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju par atteikumu sniegt pašvaldības līdzfinansējumu. Rēķina apmaksa tiek
veikta 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
11. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam arī
gadījumā, ja bērnam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā
viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir
atteicies.

IV.

Pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšana un aprēķins

12. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam,
ja:
12.1. pakalpojuma sniedzējs tiek izslēgts no bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju valsts reģistra;
12.2. faktiskie apstākļi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai neatbilst
Noteikumu 4. punktā noteiktajām prasībām;
12.3. bērns uzsācis apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi vai citas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.
13. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts ar dienu, kad saņemta informācija par
Noteikumu 12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunktos noteiktajiem apstākļiem, vai pēc
viena mēneša no datuma, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski piedāvāta
vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, izņemot Noteikumu 11.punktā
noteiktajā gadījumā.
14. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības
līdzfinansējumu aprēķina atbilstoši dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis bērnu
uzraudzības pakalpojumu līdz uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē.
15. Babītes novada pašvaldības izglītības darba speciālista lēmumu par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojumam vai atteikumu
līdzfinansējuma piešķiršanai var apstrīdēt Babītes novada pašvaldības domē viena
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

V.

Noslēguma jautājums

16. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Babītes
ziņas”.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Ence

Andrejs

2018.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.2 “Kārtība, kādā Babītes novada
pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam”
paskaidrojuma raksts
28.03.2018.
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Nr.2
Norādāmā informācija
Dome nodrošina pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgu iniciatīvas izpildi atbilstoši likuma "Par
pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai.
Babītes novadā dzīvojošajiem bērniem tiek nodrošinātas
vietas pašvaldības vai privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs, tomēr pastāv iespēja, ka pirmsskolas izglītības
iestādēs vietu var nebūt. Šajā kategorijā lielākoties ir bērni
vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam.

2. Īss projekta satura izklāsts

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

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotājiem iespēju saņemt
pirmsskolas izglītībai alternatīvu pašvaldības līdzfinansētu
bērnu uzraudzības pakalpojumu laikā, kamēr pašvaldības
izglītības iestāde bērnam vēl nav piedāvājusi iespēju saņemt
pirmsskolas izglītības pakalpojumu, kā arī lai nodrošinātu
bērnu uzraudzības pakalpojuma finansiālu atbalstu,
nepieciešams izstrādāt tiesisko regulējumu kārtībai, kādā
tiek piešķirts un izmaksāts līdzfinansējums bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ar kuru brīdi
tiek piešķirts līdzfinansējums un noteikti nosacījumi,
kādiem iestājoties tiek slēgts līgums starp pašvaldību un
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kā arī tiek
noteiktas tiesības, kad pašvaldība ir tiesīga pārtraukt
līdzfinansējumu.
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs bērnu uzraudzības
pakalpojumam tiek noteikts budžeta gadam ar Babītes
novada pašvaldības domes lēmumu.
Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs sabiedrību, jo
radīs iespēju vecākiem izvēlēties apmeklēt ne tikai
pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī saņemt bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kas
savukārt radīs iespēju vecākiem ātrāk atgriezties darba
tirgū.
Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējam ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību.
Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Babītes novada pašvaldības Administrācija
pie izglītības darba speciālista.
Aptauja par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu tika
veikta Babītes pašvaldības novada mājas lapā no
27.11.2017-31.12.2017. Visi aptaujas dalībnieki pauda
viennozīmīgu atbalstu iecerei.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

