
 

2016.gada 7.jūlijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 14/2016 

Apstiprināti  
Saulkrastu novada domes 

2016.gada 7.jūlija sēdē 
 (prot. Nr.9 §1/2016) 

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

„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” 
 

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

43.panta trešo daļu, 
Vispārējā izglītības likuma 21.pantu, 

Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu 
 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 
„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) šādu grozījumu: 

 
Papildināt Noteikumus ar 24. punktu šādā redakcijā: 
“24. Noteikumu 31. punkts tiek piemērots ar 2016.gada 1.jūniju.”. 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Saulkrastu novada domes 2016.gada 7.jūlija saistošo noteikumu Nr. SN 14/2016 
Grozījums Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 

„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” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu kompensācijas 
apmēru un piešķiršanas nosacījumus laika posmā no 2016.gada 
1.jūnija.  

2. Īss projekta satura izklāsts Sakarā ar to, ka saistošie noteikumi Nr. SN 4/2016 stājas spēkā 
ar to publicēšanu vietējā laikrakstā, proti, 2016.gada 14.jūnijā, 
netiek nodrošināta iespēja saņemt kompensāciju par laika 
periodu no 2016.gada 1.jūnija līdz 14.jūnijam. Lai nodrošinātu 
iespēju personām saņemt kompensāciju par augstāk minēto 
laika periodu, izstrādāti saistošie noteikumi, kas personām ir 
labvēlīgi, proti, nosaka, ka kompensācija piemērojama ar 
1.jūniju. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav. 
 
 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi 
Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                        E.Grāvītis 
 



 


