
 

 
 

Saulkrastos            

                                                                      

28.12.2011.                                                          Saistošie noteikumi Nr. 15 

Apstiprināti ar  
Saulkrastu novada domes  

2011.gada 28.decembra sēdes  
lēmumu (prot. Nr.24 §30 ) 

 
 

Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildĦiem), 

kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības 

izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei  

Izdoti saskaĦā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daĜas 4.punktu, 43.panta trešo daĜu, 

Vispārējās izglītības likuma 21.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā tiek piešėirta un izmaksāta pašvaldības kompensācija (turpmāk – 

kompensācija) vecākiem, aizbildĦiem, (turpmāk – vecāki), ja pirmsskolas vecuma 
bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē, 
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pirmsskolas iestāde), kā arī 
kārtību, kādā tiek atteikta kompensācijas piešėiršana vai pārtraukta tās izmaksa; 

1.2. kārtību, kā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā strādājošās pirmsskolas 
vecuma bērnu aprūpes un izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādes, kuras reăistrētas 
Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā, (turpmāk – Privāta iestāde), var iesaistīt 
pašvaldības kompensēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā. 

1.3. ka bērns, kurš atbilstoši Saulkrastu novada domes 26.08.2009. apstiprināto saistošo 
noteikumu Nr. 17 „Par bērnu reăistrēšanas un uzĦemšanas kārtību Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėītis”” prasībām ir reăistrēts reăistrā uzĦemšanai 
Pirmsskolas iestādē, bet viĦam netiek nodrošināta vieta Pirmsskolas iestādē līdz 
iesniegumā minētā gada 1.septembrim, bērna vecākiem ir tiesības, saglabājot bērna 
reăistrāciju uz vietu Pirmsskolas iestādē, izmantot Privātu iestādi, saĦemot 
pašvaldības kompensāciju šajos noteikumos noteiktajā apjomā.  

2. Pašvaldības kompensētu Privātās iestādes pakalpojumu bērnam nodrošina no pusotra 
gada vecuma. 

II. Pašvaldības kompensācijas apmērs 



 

 

3. Pašvaldības kompensācijas apmērs ir LVL 75 (septiĦdesmit pieci lati) mēnesī par 
Privātās iestādes pakalpojumu saĦemšanu vienam bērnam. 

III. Kompensācijas pieprasīšanas un piešėiršanas kārtība 

4. Tiesības pieprasīt pašvaldības kompensāciju ir vienam no bērna vecākiem, ja: 
4.1. bērna un viena no vecākiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada 

administratīvajā teritorijā; 
4.2. bērns pirms pašvaldības kompensācijas pieprasīšanas reăistrēts uzĦemšanas reăistrā 

Pirmsskolas iestādē un netiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē līdz 
attiecīgajā iesniegumā norādītā gada 1.septembrim; 

4.3. bērns nav reăistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Saulkrastu 
novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes 
uzturēšanas izdevumu finansēšanu. 

5. Šo noteikumu 4.punktā norādītā persona uzrāda pasi un iesniedz Saulkrastu novada 
pašvaldībā iesniegumu (Pielikums Nr.1) par pašvaldības kompensācijas pieprasīšanu, 
kuram pievieno šādus dokumentus (uzrādot orăinālus): 

5.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju; 
5.2. BāriĦtiesas lēmuma, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu vai 

audžuăimenes statusa kopiju; 
5.3. izziĦu no Privātās iestādes par bērna uzĦemšanu šajā iestādē. 
6. Pēc iesnieguma saĦemšanas Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes lietu komiteja izskata un pārbauda šo noteikumu 4.1.-4.3.punktos norādītos 
nosacījumus, iesniegumam pievienotos dokumentus un sniedz atzinumu par 
kompensācijas piešėiršanu vai atteikšanu. Viena mēneša laikā pēc iesnieguma 
reăistrēšanas pašvaldības administrācijā, Saulkrastu novada dome pieĦem lēmumu par 
pašvaldības kompensācijas piešėiršanu tās pieprasītājam vai pieprasījuma noraidīšanu. 

7. Pašvaldības kompensāciju piešėir uz vienu mācību gadu. 
8. Uz Saulkrastu novada domes lēmuma par pašvaldības kompensācijas piešėiršanu 

pamata, starp Saulkrastu novada pašvaldību un iesnieguma iesniedzēju ar vienu no 
bērna vecākiem tiek noslēgts savstarpējs līgums par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību atbilstoši šo noteikumu pielikumā Nr.2 pievienotajam līguma 
paraugam.  

9. Kompensāciju aprēėina ar tā mēneša pirmo datumu, kurā pieĦemts Domes lēmums un 
izmaksā pēc Līguma noslēgšanas.  

10. Kompensāciju izmaksā Saulkrastu novada pašvaldības Centralizētā grāmatvedība 
vienu reizi mēnesī, kompensācijas aprēėinam par pamatu Ħemot bērna vecāku 
piestādīto Privātās iestādes izrakstīto rēėinu. Kompensācijas norēėins tiek veikts, 
pārskaitot kompensācijas summu uz rēėinā norādīto Privātās iestādes norēėinu kontu 
bankā. 

IV. Lēmums par pašvaldības kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu un 

kompensācijas izmaksas pārtraukšanas kārtība 

11. Saulkrastu novada dome pieĦem lēmumu par kompensācijas pieprasījuma 
noraidīšanu, ja: 

11.1. faktiskie apstākĜi attiecībā uz kompensācijas pieprasītāju neatbilst šo saistošo 
noteikumu 4.punktā noteiktajām prasībām; 

11.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziĦas; 



 

 

11.3. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 5.punktā minētie dokumenti. 
12. Ja tiek pieĦemts lēmums par atteikumu piešėirt pašvaldības kompensāciju, bērna 

vecāki ir tiesīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu par kompensācijas pieprasīšanu pēc visu 
lēmumā norādīto trūkumu novēršanas.  

13. Saulkrastu novada dome pieĦem lēmumu par pašvaldības kompensācijas izmaksas 
pārtraukšanu:  

13.1. sākot ar dienu, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu Pirmsskolas iestādē; 
13.2. ja pēc lēmuma par kompensācijas piešėiršanu konstatēts, ka iesniegumā par 

kompensācijas pieprasīšanu ir sniegtas nepatiesas ziĦas; 
13.3. ja tiek konstatēts aizbildniecības izbeigšanās fakts vai atĦemts audžuăimenes statuss; 
13.4. ja vienam no bērna vecākiem, kuram piešėirta pašvaldības kompensācija, ar 

BāriĦtiesas lēmumu ir atĦemtas bērna aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu ir 
atĦemtas aizgādības tiesības;  

13.5. ja bērna vecāki atsakās no piedāvātās vietas Pirmsskolas iestādē vai viena mēneša 
laikā no Pirmsskolas iestādes paziĦojuma izsūtīšanas neveic darbības bērna 
reăistrēšanai Pirmsskolas iestādē; 

13.6. ja bērna vecāki nav veikuši bērna pārreăistrāciju reăistrā bērna uzĦemšanai 
Pirmsskolas iestādē un bērns tiek izslēgts no reăistra; 

13.7. ja iestājies kaut viens no šo noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem, kas liedz 
personai tiesības saĦemt pašvaldības kompensāciju. 

14. Ja lēmums par pašvaldības kompensācijas izmaksas pārtraukšanu tiek pieĦemts uz 
13.2 punktā norādītā iemesla pamata, personai, kurai uz nepatiesu ziĦu pamata 
piešėirta pašvaldības kompensācija, ir pienākums atmaksāt viena mēneša laikā 
saĦemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā. 

15. Kompensācijas izmaksa atbilstoši domes lēmumam par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu tiek pārtraukta sekojošos termiĦos: 

15.1. šo noteikumu 13.1.punktā paredzētajā gadījumā – ar dienu, kad bērnam ir 
nodrošināta Pirmsskolas iestādes pakalpojuma saĦemšana; 

15.2. šo noteikumu 13.3., 13.4.punktos paredzētajā gadījumā – ar aizbildniecības 
izbeigšanās dienu, audžuăimenes statusa atĦemšanas dienu, aprūpes tiesību 
izbeigšanās un aizgādības tiesību atĦemšanas dienu; 

15.3. šo noteikumu 13.5.punktā paredzētajā gadījumā – ar nākošo dienu pēc punktā 
noteiktā viena mēneša termiĦa iztecēšanas; 

15.4. šo noteikumu 13.6.punktā paredzētajā gadījumā – ar dienu, kad bērns izslēgts no 
reăistra; 

15.5. šo noteikumu 13.7.punktā paredzētajā gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu. 
16. Gadījumā, ja šajos noteikumos paredzētie nosacījumi, kas liedz iesniegumu 

iesniegušajam bērna vecākam saĦemt pašvaldības kompensāciju, nav attiecināmi uz 
otru no bērna vecākiem, Saulkrastu novada dome uz otra no vecākiem iesnieguma 
pamata, pieĦem lēmumu par kompensācijas piešėiršanu otram no bērna vecākiem vai 
grozījumu izdarīšanu sākotnējā lēmumā (ja apstākĜi iestājušies pēc lēmuma par 
kompensācijas piešėiršanu pieĦemšanas). 



 

 

17. Nepamatoti saĦemtu kompensāciju (t.i., kompensāciju, kas saĦemta par periodu pēc 
16.punktā noteiktajiem termiĦiem) kompensācijas saĦēmējam ir pienākums atmaksāt 
pašvaldības budžetā.  

18. Pašvaldība bez domes lēmuma pārtrauc pašvaldības kompensācijas izmaksu pēc 
personas, kurai ar domes lēmumu ir piešėirta pašvaldības kompensācija, iesnieguma ar 
atbilstošu lūgumu saĦemšanas. Šādā gadījumā kompensācijas izmaksa tiek pārtraukta 
ar iesniegumā norādīto datumu vai gadījumā, ja datums nav norādīts – ar iesnieguma 
saĦemšanas/reăistrēšanas datumu. 

V. Privāto izglītības iestāžu iesaistīšanas kārtība pašvaldības kompensēta 

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā 

19. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā 
šim mērėim paredzēto līdzekĜu ietvaros var kompensēt pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanu Privātās iestādes. 

20. Ja pašvaldības budžetā vairs netiek paredzēti līdzekĜi vai tiek samazināts līdzekĜu 
apmērs pašvaldības kompensētās pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai 
Privātās iestādēs, pašvaldība pārtrauc pirmsskolas izglītības pakalpojuma 
kompensēšanu. 

VI. Noslēguma jautājumi 

21. Saulkrastu novada domes lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešėiršanu vai 
kompensācijas pieprasījuma noraidīšanu sagatavo rakstveidā administratīvā akta 
formā un paziĦo kompensācijas pieprasītājam.  

22. Saulkrastu novada domes lēmumu par administratīvo aktu vai faktisko rīcību var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Grāvītis 


