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2014.gada 29.janvāra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

 
Apstiprināti  

Saulkrastu novada domes 
2014.gada 29.janvāra sēdē 

 (prot. Nr.1§21) 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2011. gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 

„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 

izglītības programmas apguvei” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 23.punktu,  

43.panta trešo daļu, 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:  

„Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē 
aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.” 

1.2. Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„1. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka:””; 

1.3. Izteikt Noteikumu 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.1. kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta Saulkrastu novada pašvaldības 
kompensācija (turpmāk – kompensācija) vecākiem vai personām, kuras realizē 
aizgādību (turpmāk – vecāki), ja pirmsskolas vecuma bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) izglītības iestādē, kas 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pirmsskolas iestāde), kā arī 
kārtību, kādā tiek atteikta kompensācijas piešķiršana vai pārtraukta tās izmaksa.”; 

1.4. Izteikt Noteikumu 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 



„1.2. kārtību, kādā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā esošas pirmsskolas 
vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes, kuras 
nodrošina pakalpojumus pilnu laiku un vienlaikus ne mazāk kā 5 (pieciem) bērniem, 
un ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Privāta iestāde), var 
iesaistīties pašvaldības kompensēta pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības vai 
izglītības pakalpojumu sniegšanā.”; 

1.5. Izteikt Noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.3. ka bērns, kurš atbilstoši Saulkrastu novada domes 26.08.2009. apstiprināto 
saistošo noteikumu Nr. 17 „Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”” prasībām ir reģistrēts reģistrā 
uzņemšanai Pirmsskolas iestādē, bet viņam netiek nodrošināta vieta Pirmsskolas 
iestādē līdz iesniegumā iesniegtā attiecīgā gada 1.septembrim, vecākiem ir tiesības, 
saglabājot bērna reģistrāciju uz vietu Pirmsskolas iestādē, izmantot Privātu iestādi, 
saņemot kompensāciju Noteikumos noteiktajā apjomā.”; 

1.6. Papildināt Noteikumu 2.punktu aiz vārda „vecuma” ar vārdiem „līdz brīdim, kad tiek 
uzsākta bērna obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei”; 

1.7. Svītrot Noteikumu II. nodaļas nosaukumā vārdu „Pašvaldības”; 

1.8. Papildināt Noteikumu 5.2.apakšpunktu aiz vārdiem „uzrādot oriģinālu” ar vārdiem 
„ja bērnam ir aizbildnis vai aizgādnis”; 

1.9. Izteikt Noteikumu 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.3. dokumentu, kas apliecina bērna uzņemšanu Privātā iestādē.”; 

1.10. Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

„6. Pēc iesnieguma saņemšanas Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta 
un jaunatnes lietu komiteja izskata un pārbauda šo noteikumu 4.1. - 4.3.apakšpunktā 
norādītos apstākļus, iesniegumam pievienotos dokumentus un sniedz atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu vai atsaka piešķirt kompensāciju. Viena mēneša laikā pēc 
iesnieguma reģistrēšanas Saulkrastu novada domē, Saulkrastu novada dome pieņem 
lēmumu par kompensācijas piešķiršanu tās pieprasītājam vai atteikumu piešķirt 
kompensāciju.”; 

1.11. Aizstāt Noteikumu 9. un 15.punktā vārdu „Dome” ar vārdiem „Saulkrastu novada 
dome” attiecīgajā locījumā; 

1.12. Svītrot Noteikumu IV. nodaļas nosaukumā vārdu „pašvaldības”; 

1.13. Papildināt Noteikumu 13.2.apakšpunktu aiz vārda „piešķiršanu” ar vārdu 
„pieņemšanas”; 

1.14. Aizstāt Noteikumu 13.3. un 15.2.apakšpunktā vārdu „aizbildniecības” ar vārdu 
„aizbildnības”; 

1.15. Aizstāt Noteikumu 13.7., 15.5. un 16.apakšpunktā vārdu „nosacījumiem” ar vārdu 
„apstākļiem” attiecīgajā locījumā; 

1.16. Aizstāt Noteikumu 15.punktā vārdus „sekojošos termiņos” ar vārdiem „šādā 
termiņā”; 

1.17. Izteikt Noteikumu 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„15.3. Noteikumu 13.5.apakšpunktā paredzētajā gadījumā – ar nākamo dienu pēc 
viena mēneša termiņa beigām.”; 

1.18. Aizstāt Noteikumu 17.punktā vārdus „16.punktā” ar vārdiem „Noteikumu 
15.punktā”; 

1.19. Izteikt Noteikumu V. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„V. Privātas iestādes iesaistīšanas kārtība pašvaldības kompensētajā pirmsskolas 
vecuma bērnu uzraudzības vai izglītības pakalpojumu nodrošināšanā” 



1.20. Izteikt Noteikumu 19.punku izteikt redakcijā: 

„19. Lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības vai izglītības 
pakalpojumu pieejamību, pašvaldība budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros 
var kompensēt pirmsskolas vecumu bērnu uzraudzības vai izglītības pakalpojuma 
nodrošināšanu Privātā iestādē.” 

1.21. Izteikt Noteikumu 20.punktu šādā redakcijā: 

„20. Ja pašvaldības budžetā tiek samazināts līdzekļu apmērs pašvaldības 
kompensētās pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības vai izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanai Privātā iestādē, pašvaldība pārtrauc pirmsskolas vecuma bērnu 
uzraudzības vai izglītības pakalpojumu kompensēšanu.” 

1.22. Izteikt Noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 

„23. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.”; 

1.23. Izteikt Noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums). 

2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 

 
 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs     Ervīns Grāvītis 
 
 



Saulkrastu novada domes  
2014.gada 29.janvāra  

saistošo noteikumu Nr.2 
2.pielikums 

 
Līgums 

par kompensācijas izmaksas kārtību 
 

Saulkrastos, 201__ gada ______ . ______________ 
 
Saulkrastu novada dome (turpmāk – Dome), reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa 
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, Domes priekšsēdētāja _________________ 
__________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un  
____________________________________, personas kods ______________-
___________,  
deklarētās dzīvesvietas adrese: 
__________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__,  
(turpmāk – Persona) no otras puses, vienojas par turpmāk minēto:  
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  
1.1. Dome apņemas veikt kompensācijas izmaksu šī līguma darbības laikā atbilstoši 
Domes 20___.gada __._____________ lēmuma Nr. ____ (prot. Nr.____) noteiktajam 
apjomam.  
 
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA  
2.1. Kompensācijas izmaksas pamatā ir privātās pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības vai 
izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādes, kuras reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā (turpmāk - Privāta iestāde):  
_______________________________________(nosaukums),  
reģ.Nr. __________________,  
 
Juridiskā adrese: 
 ___________________________________________________________  
rēķini par Personas bērna (aizgādībā esoša):  
___________________________________________________________ (vārds uzvārds),  
 
personas kods _________________-___________ uzraudzību minētajā iestādē.  
2.2. Kompensācijas izmaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī Privātā iestādē sniegtajiem 
Personas bērna (aizgādībā esoša) uzraudzības vai izglītības pakalpojumiem bezskaidras 
naudas norēķina veidā uz rēķinā norādīto Privātās iestādes bankas kontu ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Domē.  
2.3. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli rēķinā uzrādītajam dienu skaitam, kad 
Personas bērns (aizgādībā esošs) apmeklējis Privāto iestādi.  
2.4. Ja Dome ir pieņēmusi lēmumu par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu sakarā ar to, 
ka Persona sniegusi nepatiesas ziņas, tad Personai, kurai uz nepatiesu ziņu pamata piešķirta 
kompensācija, ir pienākums atmaksāt viena mēneša laikā saņemto kompensāciju 
pašvaldības budžetā pilnā apmērā.  
 
3. LĪGUMA TERMIŅŠ  



3.1. Šis līgums uzskatāms par spēkā esošu ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi.  
3.2. Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 201__.gada ____.________________.  
3.3. Šis līgums izbeidzas pirms noteiktā termiņa ar Domes lēmuma par kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu spēkā stāšanās brīdi.  
3.4. Puses šo līgumu var izbeigt, abpusēji rakstveidā vienojoties.  
3.5. Persona ir tiesīga vienpusēji rakstveidā uzteikt šo līgumu jebkurā brīdī.  
 
4. ATBILDĪBA  
4.1. Dome nav atbildīga par Privātās iestādes rēķinā uzrādīto norēķinu termiņu ievērošanu, 
Personas parādu saistībām, līgumsodiem vai jebkādām citām Personai uzrēķinātām soda 
vai kavējuma naudām. 
4.2. Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ kavētām vai 
neizpildītām šī līguma saistībām, ja kavējumā vai saistību neizpildē vainojamā puse 
nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanos. Par šajā punktā minētajiem 
apstākļiem nav uzskatāms finanšu līdzekļu trūkums vai nepietiekamība.  
 
5.NOBEIGUMA JAUTĀJUMI 
5.1. Jebkuri grozījumi šajā līgumā noformējami rakstveidā kā abpusēja vienošanās, kas pēc 
parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
5.2. Par izmaiņām Līgumā fiksētajos datos viena puse apņemas informēt otru pusi ne vēlāk 
kā 5 (piecu) dienu laikā. 
5.3. Šis līgums sastādīts uz ___ lapām un parakstīts divos eksemplāros – pa vienam katrai 
pusei.  
 
6. PUŠU NORĒĶINU REKVIZĪTI:  
 
Personas vārds, uzvārds:  
Personas kods:  
Adrese:  
Tālrunis:  
E-pasts:  
 
 
____________________________  
                     
 
201__.gada ___________________  
 

Saulkrastu novada dome 
Reģ.Nr.90000068680  
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,  
Saulkrastu novads, LV-2160  
Tālrunis 67951250, Fakss 67951150  
E-pasts: dome@saulkrasti.lv 
 
_________________________________  
 
 
201__.gada ___________________  
 
 


