
 

 
Saulkrastu novada dome 

______________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: dome@saulkrasti.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS NR.9/2016 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos 2016.gada 7.jūlijā 
Saulkrastu novadā 

Sēde sasaukta plkst. 09:00 
Sēdi atklāj plkst. 09:00 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
Sēdi protokolē vecākā lietvede Irina Gavrilova 
 
Piedalās deputāti: Ervīns Grāvītis, Aiva Aparjode, Antra Deniškāne, Guna Lāčauniece, Andris 
Dulpiņš, Andris Silavnieks, Selga Osīte, Jurģis Grabčiks 
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Andrejs Arnis, Juridiskās 
nodaļas juriste Gita Lipinika, Juridiskās nodaļas vecākā eksperte Vita Spitane, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas Finanšu daļas vadītājs Gatis Vīgants, galvenā grāmatvede Jolanta 
Rudzīte, Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Sanita Saksone 
 
Nepiedalās deputāti: 
Normunds Līcis (atvaļinājumā) 
Santa Ancāne (aizņemta pamatdarbā) 
Mārtiņš Kišuro (izbraucis no Latvijas) 
Līga Vaidere (iemesls nav zināms) 
Bruno Veide (iemesls nav zināms) 
Guntars Zonbergs (aizņemts pamatdarbā) 
Igors Žukovs (iemesls nav zināms) 
 
Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis atklāj domes ārkārtas sēdi un aicina deputātus apstiprināt darba 
kārtību, 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, S.Osīte, A.Aparjode, 
J.Grabčiks, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-nav, 

 
Ar /…/ apzīmētais teksts un lēmums satur informāciju par fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko 
personu datu aizsardzības likumu  

 
NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību: 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījums 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” apstiprināšanu 

2. Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
 

§1 



 

Par saistošo noteikumu “Grozījums 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” 

 apstiprināšanu 
ZIŅO E.Grāvītis 
 
 Izskatot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījums 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”, 
kas izstrādāti, lai precizētu kompensācijas apmēru un piešķiršanas nosacījumus laika posmā no 
2016.gada 1.jūnija un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu,  

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, S.Osīte, A.Aparjode, 
J.Grabčiks, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījums 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” (protokola 1.pielikumā). 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā 
noteiktajā kārtībā.  

3. Lēmumu un saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 
§2 

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu /vārds, uzvārds/ 
 

ZIŅO E.Grāvītis. Pēc saistošo noteikumu “Grozījums 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” stāšanos spēkā 
pakalpojuma sniedzējam tiks apmaksāta pašvaldības kompensācijas starpība par laika periodu no 
01.06.2016. līdz 14.06.2016. 

 
Saulkrastu novada domē 2016.gada 1.jūnijā saņemts /vārds, uzvārds, deklarētās 

dzīvesvietas adrese/ (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju sakarā ar to, ka iesniedzējas dēlam /vārds, uzvārds, deklarētās dzīvesvietas adrese/ 
nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 2016.gada 
15.jūnija sēdē, pārbaudot iesniedzējas atbilstību saņemt pašvaldības kompensāciju konstatēja, ka 
iesniedzēja atbilst Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 2.punktā un 4.1-4.3. un 5.3. apakšpunktos norādītajiem 
kritērijiem. 



 

Pamatojoties uz  
1) likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 
2) Saulkrastu novada domes 28.12.2011. saistošo noteikumu Nr.15 „Par pašvaldības 

kompensāciju izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 6.punktu, kas nosaka, ka Saulkrastu novada dome 
pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu; 

3) Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
2016.gada 15.jūnija atzinumu par kompensācijas piešķiršanu (protokols Nr.6/2016§1); 

4) ievērojot Saulkrastu novada domes 30.03.2016. saistošajos noteikumos 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””, noteikto kompensācijas 
apmēru un ņemot vērā, ka  30.03.2016. saistošie noteikumi  Nr. SN 4/2016 stājās spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”, t.i. 2016.gada 15.jūnijā, 

 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot, „PAR”- 8 (E.Grāvītis, S.Osīte, A.Aparjode, 
J.Grabčiks, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, A.Silavnieks), „PRET”-nav, 
„ATTURAS”-nav, 
 
NOLEMJ:  

1. Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1.jūniju aprēķināt pašvaldības kompensāciju /vārds, 
uzvārds, personas kods/ par to, ka viņas dēls /vārds, uzvārds, personas kods/ apmeklē 
bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806, šādā apmērā: 

1.1. no 01.06.2016. līdz 14.06.2016.- 107 euro (viens simts septiņi euro) mēnesī; 
1.2. no 15.06.2016. līdz 31.08.2016.- 228 euro (divi simti divdesmit astoņi euro) mēnesī. 

2. Noslēgt līgumu ar /vārds, uzvārds/ par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību. 
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu- desmit dienas pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

Gadījumā, ja /vārds, uzvārds/ norādītajā termiņā nav noslēgusi lēmuma 2.punktā minēto 
līgumu, lēmums zaudē spēku. 

 
 
  
Sēdi slēdz plkst. 09:04 
 
Sēdi vadīja   
Domes priekšsēdētājs  Ervīns Grāvītis 
   
Sēdi protokolēja   
vecākā lietvede   Irina Gavrilova 

 
 
Protokols parakstīts 07.07.2016. 


