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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 norādi uz Noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar šādu normatīvo akta 
nosaukumu un tā vienību: 

“Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu”. 

2. Izteikt Noteikumu 1.2.apakšpunktā šādā redakcijā: 

3. “1.2. kārtību, kādā Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā privātie pirmsskolas 
vecuma bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (turpmāk – Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējs) vai privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Privātā iestāde), kuri 
nodrošina pakalpojumus pilnu laiku un vienlaikus ne mazāk kā 5 (pieciem) bērniem, un ir 
reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, var iesaistīties pašvaldības kompensēta 
pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības vai izglītības pakalpojumu sniegšanā;”. 

4. Papildināt Noteikumu 1.3., 1.4., 13.1., 13.5. un 15.1.apakšpunktu aiz vārda “iestādi” ar 
vārdiem “vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”. 

5. Papildināt Noteikumu 2. un 10.punktu aiz vārda “iestādes” ar vārdiem “vai Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja”. 

6. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 
“3. Kompensācijas apmērs par Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam 
Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā ir vienāds ar vidējām izmaksām 
vienam bērnam Saulkrastu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs attiecīgajā 
budžeta gadā.”. 

7. Izteikt Noteikumu 3.1 punktu šādā redakcijā: 

“3.1 Kompensācijas apmērs par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu 
saņemšanu vienam bērnam ir 107 (viens simts septiņi) euro mēnesī.”. 

8. Papildināt Noteikumus ar 3.2 punktu šādā redakcijā: 



“3.2 Ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene), pašvaldības 
kompensācijas apmērs par Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanu 
vienam bērnam ir 171 (viens simts septiņdesmit viens) euro mēnesī.”. 

9. Papildināt 5.3.apakšpunktu aiz vārda “iestādē” ar vārdiem “vai pie Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja”. 

10. Aizstāt Noteikumu 5.4.apakšpunktā skaitļus “31” ar skaitļiem “3.2”. 

11. Svītrot Noteikumu V.nodaļu. 

12. Aizstāt Noteikumu 2.pielikuma “Līgums par kompensācijas izmaksas kārtību” tekstā 
vārdus „Privātā iestāde” ar vārdiem „Pakalpojuma sniedzējs” attiecīgā locījumā. 

13. Papildināt Noteikumu 2.pielikuma “Līgums par kompensācijas izmaksas kārtību” aiz 
vārda „uzraudzību” ar vārdiem „vai izglītības pakalpojuma saņemšanu” un aizstāt vārdus 
„minētajā iestādē” ar vārdiem „pie Pakalpojuma sniedzēja”. 

14. Aizstāt Noteikumu 2.pielikuma “Līgums par kompensācijas izmaksas kārtību” 
2.3.apakšpunktā vārdus „apmeklējis Privāto iestādi” ar vārdiem „saņēma pakalpojumu”. 
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