
 
2016.gada 24.februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN3/2016 

Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
 

Izdoti  
Saulkrastu novada domes 

2016.gada 24.februāra sēdē 
 (prot. Nr.2/2016§17) 

 
 

Grozījumi 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, 
Vispārējās 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) šādus grozījumus: 

1. Izteikt norādi uz Noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17.panta 24. daļu”. 

2. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. 2016.gadā kompensācijas apmērs par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam 
bērnam ir 249 (divi simti četrdesmit deviņi) euro (1.pielikums) un tas ir vienāds ar vidējām 
izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.”. 

3. Aizstāt Noteikumu tekstā skaitli un vārdu „1.pielikums” ar skaitli un vārdu 

„2.pielikums”. 

4. Aizstāt Noteikumu tekstā skaitli un vārdu „2.pielikums” (attiecīgā locījumā) ar skaitli un 

vārdu „3.pielikums” (attiecīgā locījumā). 

5. Papildināt Noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā: 

1.pielikums 
Saulkrastu novada domes  

2011.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem 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” 



 
 
 

Kompensācijas detalizēts sadalījums pa izdevumu pozīcijām 
 

Nosaukums Nr. Pakalpojums 
EKK 
kods 

Izmaksas 
uz 1 bērnu 

mēnesī 
(euro) 

1. Atalgojums 1.1. 
Atalgojumi (izņemot pedagogu atalgojumu, 
kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 

1100 143 

2. Darba devēja 
VSAOI 

2.1. 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
(izņemot valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, kuras piešķir kā 
mērķdotāciju no valsts budžeta) 

1200 35 

3. Komandējumi 
un darba braucieni 

3.1. 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 
dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas 
finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 

2100 0 

4. Pakalpojumu 
samaksa 

    2200 57 

  4.1. Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210 0 

  4.2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 15 

  4.3. 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 

2230 2 

  4.4. 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 
kapitālo remontu) 

2240 39 

  4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0 

  4.6. Īres un nomas maksa 2260 0 

5. Krājumi, 
materiāli, 

energoresursi, 
preces, biroja 

preces un 
inventārs, kurus 

neuzskaita 
pamatkapitāla 

veidošanā 

    2300 8 



  5.1. 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 
nodrošināšanai 

2310 2 

  5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 

  5.3. 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

2340 0 

  5.4. 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 

2350 3 

  5.5. 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 
personu uzturēšanas izdevumi (izņemot 
ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 

2360 1 

  5.6. 
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts 
budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 

2370 1 

6. Izdevumi 
periodikas iegādi 

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 

7.Pamatlīdzekļu 
nolietojums 

7.1. 

Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais 
pamatlīdzekļu nolietojumus, ko aprēķina, 
ievērojot pašvaldībām noteikto 
ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību, un ko 
dala ar audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības 
iestādēs 

  5 

    Kopā:   249 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                           E. Grāvītis 
 
 

 
 
 
 
 

 
  



 
Grozījumi 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 

Likuma "Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 
43.panta trešā daļa, Izglītības likuma 17.panta 21 daļa, Ministru 
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi 
par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība 
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikts kompensācijas apmērs vienam 
bērnam par privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojumu saņemšanu. Kompensācijas apmērs ir vienāds ar 
vidējām izmaksām vienam bērnam Saulkrastu novada 
pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Papildus projektā ir 
veikti atsevišķi redakcionāli grozījumi. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nepieciešamie finanšu līdzekļi 
ietekmē pašvaldības budžetu. 

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi 
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 

 
 


