
2016.gada 30.martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 4/2016 

Apstiprināti  
Saulkrastu novada domes 
2016.gada 30.marta sēdē 

 (prot. Nr.3/2016 §27) 
Precizēti  

Saulkrastu novada domes 
2016.gada 25.maija sēdē 

(prot. Nr.6/2016 §11) 
 

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, 43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17.panta 2.4 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. Papildināt Noteikumus ar 1.2.1 punktu šādā redakcijā: 

“1.2.1 kārtību, kādā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā privātie pirmsskolas vecuma 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, kas nodrošina pakalpojumus pilnu laiku (ne mazāk kā 
astoņas stundas darba dienā) ne vairāk kā 4 (četriem) bērniem un ir reģistrēti normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā (turpmāk - aukle), var iesaistīties pašvaldības kompensēta pirmsskolas vecuma 
bērnu uzraudzības vai izglītības pakalpojumu sniegšanā;”. 

2. Papildināt Noteikumu 1.4.apakšpunktu aiz vārda “sniedzēju” ar vārdiem “vai aukli”. 
3. Papildināt Noteikumu 2.punktu aiz vārda “sniedzēja” ar vārdiem “vai aukles”. 
4. Aizstāt Noteikumu 3.1 punktā skaitļus un vārdus “107 (viens simts septiņi)” ar skaitļiem 

un vārdiem “228 (divi simti divdesmit astoņi)”. 
5. Svītrot Noteikumu 3.2punktu. 
6. Papildināt Noteikumus ar 3.3 punktu šādā redakcijā : 

“3. 3 Kompensācijas apmērs par aukles pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 75% 
apmērā no 3.1 punktā norādītā kompensācijas apmēra.”. 

7. Papildināt Noteikumu 5.3.apapkšpunktu aiz vārda “sniedzēja” ar vārdiem “, vai pie 
aukles”. 

8. Svītrot noteikumu 5.4.apakšpunktu. 
9. Papildināt Noteikumu 10.punkta pirmo teikumu aiz vārda “sniedzēja” ar vārdiem “, vai 

aukles”. 
10. Papildināt  Noteikumu  10.punkta  otro teikumu aiz vārda “iestādes” ar vārdiem “, 

Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles”. 
11. Papildināt Noteikumu 13.1., 13.5., 15.1.apakšpunktu aiz vārda “sniedzēju” ar 

vārdiem “, vai aukli”. 
12. Papildināt Noteikumu 3.pielikuma “Līgums par kompensācijas izmaksas kārtību” 

2.1.apakšpunktu aiz vārda “iestādes” ar vārdiem “vai aukles”. 



 
13. Izteikt Noteikumu 3.pielikuma “Līgums par kompensācijas izmaksas kārtību” 

2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“2.3. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli to apmeklējuma dienu skaitam, kuras 
Personas bērns (aizgādībā esošs) apmeklējis Pakalpojuma sniedzēju. Kompensācija netiek 
piešķirta par dienām, kurās Personas bērns (aizgādībā esošs) bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
privāto izglītības iestādi. Prombūtne veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta izziņu, vai 
prombūtne, par kuru Persona ir rakstiski informējusi pirms plānotās prombūtnes un ja tā nav 
ilgāka par 60 dienām gada laikā, ir uzskatāma par attaisnotu prombūtni.”. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 4/2016 
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 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai: 
1) ieviestu kompensācijas piešķiršanu par aukles 

pakalpojuma saņemšanu; 
2) noteiktu kompensācijas apmēru par aukles pakalpojuma 

saņemšanu; 
3) noteiktu kompensācijas apmēru privātajiem bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, ņemot vērā, ka 
2016.gada 26.janvāra noteikumi Nr.70 “Noteikumi par 
valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. 
janvāra līdz 2016. gada 31. maijam” zaudē spēku ar 
2016.gada 1.jūliju; 

4) nodrošinātu līguma par kompensācijas piešķiršanas 
kārtību atbilstību Ministru kabineta 2015.gada 
8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām 
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātai izglītības iestādei” 9.punktam. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ņemot vērā, ka 2016.gada 26.janvāra noteikumi Nr.70 
“Noteikumi par valsts atbalstu privātajam bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra 
līdz 2016. gada 31. maijam” zaudē spēku ar 2016.gada 1.jūliju, 
tiek precizēts kompensācijas apmērs par Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja saņemto pakalpojumu. Noteikumi 
paredz, ka pēc noteikumu spēkā stāšanās, kad būs pārtraukts 
valsts finansējums, kompensācijas apmērs būs 228 euro 
(neizdalot daudzbērnu ģimenes). Saskaņā ar Noteikumu 
projektu tiek ieviests aukles apkalpojums.  
Papildus ir precizēts saistošo noteikumu pielikums – līgums par 
kompensācijas piešķiršanas kārtību.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības izdevumi, pieņemot saistošos noteikumus, ik gadu 
palielināsies par 35 000 euro. 
 
 

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 
 

Ir notikušas konsultācijas ar uzraudzības pakalpojumu 
sniedzēju Saulkrastu novadā „Pūces skola”. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                        E.Grāvītis 
 
  



 


