
Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu Nr. 2016/6 
”Par kārtību kādā tiek piešķirts un aprēķināts pašvaldības atbalsts par 

bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu 
Kuldīgas novada pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns saņem pakalpojumu pie 

privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Līdz šim atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja bija noteikts ar  
Ministru kabineta 26.01.2016. noteikumiem Nr.70 “Kārtība, kādā par 
laikposmu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.maijam tiek 
piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada 
vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem 
pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja”. 
Turpmāk valsts vairs nav plānojusi šādu atbalstu. Tā kā šāda atbalsta 
sniegšana ir ļoti svarīga pašvaldības iedzīvotājiem, Kuldīgas novada 
Domei šajā jautājumā jāizdod saistošie noteikumi, lai varētu sniegt 
materiālu atbalstu ģimenēm, jo  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punkts paredz, ka pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs ir pašvaldību 
autonomā funkcija, bet pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības 
pirmskolas iestādēs visiem novadā deklarētajiem bērniem 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Saistošie noteikumi Nr. 2016/6 tiks noteikts atbalsta apmērs par vienu 
bērnu un izmaksas kārtību. 
Pašvaldības atbalsts tiek sniegts personām, kas nodrošina bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniegšanu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
izpratnē. Projektā ietvertais regulējums pēc būtības atbilst MK 
noteikumos MK noteikumos Nr.1523 ietvertajam regulējumam.  
 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

No pašvaldības budžeta 2016.gadā  papildus būs nepieciešams 
finansējums  apmēram EUR 60 000, turpmākajos gados izmaksas tiks 
ņemtas vērā, plānojot ikgadējo budžetu. 

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

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav nepieciešami papildus administratīvie resursi 



6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas 

 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
 


