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Nr. SN 16/2016 

Izdoti 
Saulkrastu novada domes 

2016.gada 31.augusta sēdē 
 (prot. Nr.11/2016§28) 

 
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, 
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) šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“1.1.1 kārtību, kādā privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Privātā iestāde), 
kas ir reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, var iesaistīties pašvaldības 
kompensēta pirmsskolas vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanā;”. 

2. Svītrot Noteikumu 1.2.apakšpunktā vārdus “vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
(turpmāk – Privātā iestāde)” un vārdus “vai izglītības”. 

3. Papildināt Noteikumu 6.punkta pirmajā teikumā aiz vārda “piešķiršanu” ar vārdiem “un 
sadarbības līguma noslēgšanu ar Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai 
aukli,”. 

4.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“11.4. Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles darbības vieta, kas norādīta Bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir ārpus Saulkrastu novada administratīvās 
teritorijas.”. 

5. Svītrot Noteikumu 2.pielikumā teikuma daļu “4. ___________(dokuments, kas pamato 
personas atbilstību Noteikumu 31. punktā noteiktajiem kritērijiem).”. 

6. Aizstāt Noteikumu 2.pielikumā vārdus un skaitli “Pielikums Nr.2” ar vārdu un skaitli 
“3.pielikums”. 

 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
 
 

 
 
 
 
 

  



Saulkrastu novada domes 2016.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 16/2016 
„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 precizētu Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja vai aukles tiesības iesaistīties pašvaldības kompensēta 
pirmsskolas vecuma bērnu izglītības pakalpojuma sniegšanā. 
Vienlaikus precizēti atsevišķi saistošo noteikumu punkti. 

2. Īss projekta satura izklāsts Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļu precizēts noteikumu 
1.2.apakšpunkts, kā arī noteikumi papildināti ar jaunu 
1.1.1apakšpunktu. Tādejādi tiek izdalīti Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja un Privātās iestādes sniegtie pakalpojumi, novēršot situāciju, 
ka Privātās iestādes tiek teritoriāli ierobežotas, taču saglabājot 
teritoriālo ierobežojumu attiecībā uz Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju un aukles pakalpojuma sniedzēju.  
Noteikumi papildināti ar jaunu 11.4.apakšpunktu, kas noteic, ka 
pašvaldības kompensācija netiek piešķirta gadījumos, ja Uzraudzības 
pakalpojuma vai aukles pakalpojuma sniegšanas vieta un Bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā norādītā adrese 
(pilsēta/novads) ir ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas. 
Precizējumi 6.punktā tiek veikti ar nolūku noteikt kārtību, kādā 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzēji, aukles un Privātās iestādes var tikt 
iesaistītas pakalpojuma sniegšanā, proti, gadījumā, ja Saulkrastu 
novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
atzinums ir pozitīvs, papildus komiteja sniedz atzinumu par sadarbības 
līguma noslēgšanu ar Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, aukli vai 
Privāto iestādi. 
 

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. 
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