
 

 
Pielikums Nr.2 

Saulkrastu novada domes 
 2011.gada 28.decembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.15 
 
 

Līgums 
par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību 

Saulkrastos, 20__ gada ______ . ______________  
 

Saulkrastu novada pašvaldība, reă. Nr. 90000068680, juridiskā adrese: RaiĦa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Ervīna 
Grāvīša personā, kurš rīkojas saskaĦā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 62.panta pirmās daĜas 
4.punktu un Saulkrastu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukta 
„Pašvaldība”, no vienas puses,  
un  
_______________________________, personas kods _______________-_________, 
deklarētās dzīvesvietas adrese: ____________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
turpmāk tekstā saukta „Persona”, no otras puses, vienojas par sekojošo: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.Pašvaldība apĦemas veikt pašvaldības kompensācijas izmaksu šī līguma darbības laikā 

atbilstoši Saulkrastu novada domes 20___.gada __._____________ lēmuma Nr. ____ 
(prot. Nr.____) noteiktajam apjomam. 

2. NORĒĖINU KĀRTĪBA 
2.1. Pašvaldības kompensācijas izmaksas pamatā ir privātās pirmsskolas vecuma bērnu 

aprūpes un izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādes, kuras reăistrētas Latvijas 
Republikas UzĦēmumu reăistrā, turpmāk tekstā saukta „Privāta iestāde” :  

 
__________________________________(nosaukums), reă.Nr. ____________, 
 
Juridiskā adrese: __________________________________________________ 

Personai izsniegtie rēėini par Personas bērna (aizbilstamā):  
 
________________________________________________________ (v., uzv.),  
 
personas kods _________________-___________ izglītošanu minētajā iestādē. 
 

2.2. Kompensācijas izmaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī Privātā iestādē sniegtajiem 
Personas bērna (aizbilstamā) izglītības pakalpojumiem bezskaidras naudas norēėina 
veidā uz rēėinā norādīto Privātās iestādes bankas kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc rēėina saĦemšanas pašvaldībā.  

2.3. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli rēėinā uzrādītajam dienu skaitam, kad 
Personas bērns (aizbilstamais) apmeklējis Privāto iestādi. 

2.4. Norēėini tiks veikti Latvijas latos (LVL). 



 

 

2.5. Ja Saulkrastu novada dome ir pieĦēmusi lēmumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu sakarā ar to, ka Persona sniegusi nepatiesas ziĦas, tad Personai 
kurai uz nepatiesu ziĦu pamata piešėirta pašvaldības kompensācija, ir pienākums 
atmaksāt viena mēneša laikā saĦemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā. 

 
3. LĪGUMA TERMIĥŠ 

3.1. Šis līgums uzskatāms par spēkā esošu ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.  
3.2. Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 20___.gada ____.________________. 
3.3. Šis līgums izbeidzas pirms noteiktā termiĦa ar Saulkrastu novada 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 izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī. 
 

4. ATBILDĪBA 
4.1. Pašvaldība nav atbildīga par Privātās iestādes rēėinā uzrādīto norēėinu termiĦu 

ievērošanu, Personas parādu saistībām, līgumsodiem vai jebkādām citām Personai 
uzrēėinātām soda vai kavējuma naudām. Pašvaldība nenes atbildību pret Privāto iestādi 
par Personas saistībās ietilpstošiem maksājumiem šai iestādei.  

4.2. Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas apstākĜu ietekmes dēĜ kavētām vai 
neizpildītām šī līguma saistībām, ja kavējumā vai saistību neizpildē vainojamā puse 
nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt šādu apstākĜu iestāšanos. Par šajā punktā 
minētajiem apstākĜiem nav uzskatāms finanšu līdzekĜu trūkums vai nepietiekamība. 

 
5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

5.1. Jebkuri grozījumi šajā līgumā noformējami rakstveidā kā abpusējas vienošanās. 
5.2. Par izmaiĦām Līgumā fiksētajos datos viena puse apĦemas informēt otru pusi ne vēlāk kā 

5 (piecu) dienu laikā. 
5.3. Šis līgums sastādīts uz ___ lapām un parakstīts divos juridiskā spēka ziĦā vienādos 

eksemplāros – pa vienam katrai pusei. 
6.  PŠU NORĒĖINU REKVIZĪTI: 

Vecāks (aizbildnis): 

Vārds, uzvārds:     

Personas kods:  

Adrese:  

Tālrunis:  

E-pasts:  

 

____________________________ 
 

20__.gada ___________________                      

                                                      

Pašvaldība: 
Saulkrastu novada pašvaldība 
Reă.Nr. 90000068680  
Juridiskā adrese: RaiĦa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160 
Banka: AS „GE Money Bank” Saulkrastu filiāle 
Konts: LV3BATR0051201695200 
Kods: : BATRLV2X 
Tālrunis 67951250   
Fakss 67951150  
E-pasts: dome@saulkrasti.lv 
_________________________________ 

  

20__.gada ___________________                      

 

                 


