
 
 

2015.gada 28.janvāra                 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 2//2015 
 Saulkrastos (prot. Nr.1/2015§34) 
 
 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), 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 
 
 

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.15 
“Par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„5.4. ja persona pretendē uz Noteikumu 31.punktā norādīto pašvaldības kompensācijas 
apmēru, dokumentus, kas apliecina personas atbilstību Noteikumu 31.punktā noteiktajiem 
kritērijiem.”. 

1.2. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta kārtībā. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs  E.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2011.gada 28.decembra 
 saistošajiem noteikumiem Nr.15 

2015.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr. SN 2/2015 redakcijā 

 
SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAI, 

Reģ. Nr. 90000068680, 
juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,  

Saulkrastu novads, LV-2160 
 

______________________________________________(v., uzv.), 

deklarētā dzīvesvietas adrese: ______________________________ 

_______________________________________________________ 
(tālruņa Nr.) 

IESNIEGUMS 

Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bērnam __________ 

___________________________________________ (vārds, uzvārds) nav nodrošināta vieta 

pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Pielikumā: 
1. bērna dzimšanas apliecības kopija; 

2. izziņa Nr. ________ no 20___.gada ____.______________; 

3. Bāriņtiesas lēmums______________________________________________; 

4. __________________________________________________________ (dokuments, 

kas pamato personas atbilstību Noteikumu 31.punktā noteiktajiem kritērijiem). 

 
Piekrītu, ka Saulkrastu novada pašvaldība pārbauda un elektroniski apstrādā šajā iesniegumā 
un tā pielikumos norādītos datus. 

Piekrītu desmit dienu laikā pēc Saulkrastu novada domes lēmuma par kompensācijas 

piešķiršanu spēkā stāšanās, noslēgt savstarpēju līgumu ar pašvaldību par pašvaldības 

kompensācijas izmaksas kārtību atbilstoši līguma paraugam (Pielikums Nr.2 pie Saulkrastu 

novada domes 2011.gada 28.decembrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par 

pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar 

vietu Saulkrastu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”.  

20___.gada___.________________         _______________________ /___________/ 

 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis



 

 


