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Apstiprināts
Saulkrastu novada domes
2013.gada 24.aprīļa sēdē
(prot. Nr.5, § 23)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos, Saulkrastu novadā
2013.gada 24.aprīlī

Nr.5

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par pašvaldības kompensāciju 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,
43.panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2011.gada 28.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei” (turpmāk tekstā Noteikumi):
1. Papildināt Noteikumus ar 3¹.punktu šādā redakcijā:
„3¹. Ja ģimenē ir 3 (trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu ģimene),
pašvaldības kompensācijas apmērs ir LVL 120 (viens simts divdesmit lati) mēnesī par
Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu vienam bērnam”.
2. Izteikt Noteikumu 4.3.punktu šādā redakcijā:
„4.3. bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu
Saulkrastu novada dome neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības
iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.”
3. Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Šo noteikumu 4.punktā norādītā persona uzrāda pasi un iesniedz Saulkrastu
novada domē iesniegumu (1.pielikums) par pašvaldības kompensācijas pieprasīšanu,
kuram pievieno šādus dokumentus:
5.1. bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.2. Bāriņtiesas lēmuma, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu vai
audžuģimenes statusa piešķiršanu, kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.3. izziņu no Privātās iestādes par bērna uzņemšanu šajā iestādē”
4. Izteikt Noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Uz Saulkrastu novada domes lēmuma par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
pamata, starp Saulkrastu novada domi un iesnieguma iesniedzēju ar vienu no bērna
vecākiem tiek noslēgts savstarpējs līgums par pašvaldības kompensācijas izmaksas
kārtību atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā pievienotajam līguma paraugam.”
5. Aizstāt Noteikumu 10.punktā vārdus „Saulkrastu novada pašvaldības
Centralizētā grāmatvedība” ar vārdiem „Saulkrastu novada domes Finanšu un
grāmatvedības nodaļa”.
6. Izteikt Noteikumu 13.7.punktu šādā redakcijā:
„13.7. ja zudis kaut viens no šo noteikumu 4.punktā minētajiem nosacījumiem, kas
piešķir personai tiesības saņemt pašvaldības kompensāciju.”
7. Izteikt Noteikumu 18.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Saulkrastu novada dome bez domes lēmuma pārtrauc pašvaldības kompensācijas
izmaksu pēc personas, kurai ar domes lēmumu ir piešķirta pašvaldības kompensācija,
iesnieguma ar atbilstošu lūgumu saņemšanas.”
8. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
9. Izteikt Noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
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Saulkrastu novada domes
2013.gada 24.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.5
1.pielikums

SAULKRASTU NOVADA DOMEI,
Reģ. Nr. 90000068680,
juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
____________________________________________(vārds, uzvārds)
deklarētā dzīvesvietas adrese: ______________________________
_____________________________________, _________________
(tālruņa Nr.)
IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bērnam
________________
___________________________________________ (vārds, uzvārds)
nav nodrošināta vieta Saulkrastu novada 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 lēmuma______________________________________________
kopija.
Piekrītu, ka Saulkrastu novada dome var pārbaudīt un elektroniski apstrādāt 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 Saulkrastu novada domi par
pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību atbilstoši līguma paraugam (Saulkrastu
novada domes 2011.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr. 15 „Par pašvaldības
kompensāciju izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Saulkrastu novada izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei”
2.pielikums).

20___.gada___.________________
/___________/

_______________________

Saulkrastu novada domes
2013.gada 24.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.5
2.pielikums
Līgums
par pašvaldības kompensācijas izmaksas kārtību
Saulkrastos, 20__ gada ______ . ______________
Saulkrastu novada dome, reģ. Nr. 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
_________________ __________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā
ar likumu „Par pašvaldībām” un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu, no vienas
puses, un
____________________________________, personas kods _________________________,
deklarētās
dzīvesvietas
adrese:
__________________________________________________
_____________________________________________________________________
______,
turpmāk tekstā saukta „Persona”, no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saulkrastu novada dome apņemas veikt pašvaldības kompensācijas izmaksu šī
līguma darbības laikā atbilstoši Saulkrastu novada domes 20___.gada
__._____________ lēmuma Nr. ____ (prot. Nr.____) noteiktajam apjomam.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kompensācijas izmaksas pamatā ir privātās pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes
un izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādes, kuras reģistrētas Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā, turpmāk tekstā saukta „Privāta iestāde”:
_______________________________________(nosaukums),
reģ.Nr.
__________________,
Juridiskā
adrese:
_____________________________________________________________
rēķini par Personas bērna (aizbilstamā):
______________________________________________________________ (vārds
uzvārds),
personas kods _________________-___________ izglītošanu minētajā iestādē.
2.2. Kompensācijas izmaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī Privātā iestādē
sniegtajiem Personas bērna (aizbilstamā) izglītības pakalpojumiem bezskaidras
naudas norēķina veidā uz rēķinā norādīto Privātās iestādes bankas kontu ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pašvaldībā.
2.3. Kompensācijas apmērs nosakāms proporcionāli rēķinā uzrādītajam dienu skaitam,
kad Personas bērns (aizbilstamais) apmeklējis Privāto iestādi.
2.4. Ja Saulkrastu novada dome ir pieņēmusi lēmumu par kompensācijas izmaksas
pārtraukšanu sakarā ar to, ka Persona sniegusi nepatiesas ziņas, tad Personai, kurai uz
nepatiesu ziņu pamata piešķirta kompensācija, ir pienākums atmaksāt viena mēneša
laikā saņemto kompensāciju pašvaldības budžetā pilnā apmērā.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Šis līgums uzskatāms par spēkā esošu ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.
3.2. Līgums tiek noslēgts uz laiku līdz 20___.gada ____.________________.
3.3. Šis līgums izbeidzas pirms noteiktā termiņa ar Saulkrastu novada domes lēmuma
par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu spēkā stāšanās brīdi.
3.4. Puses šo līgumu var izbeigt, abpusēji rakstveidā vienojoties.
3.5. Persona ir tiesīga vienpusēji rakstveidā izbeigt šo līgumu jebkurā brīdī.
4. ATBILDĪBA
4.1. Saulkrastu novada dome nav atbildīga par Privātās iestādes rēķinā uzrādīto
norēķinu termiņu ievērošanu, Personas parādu saistībām, līgumsodiem vai jebkādām
citām Personai uzrēķinātām soda vai kavējuma naudām. Pašvaldība nenes atbildību
pret Privāto iestādi par Personas saistībās ietilpstošiem maksājumiem šai iestādei.
4.2. Puses nav atbildīgas par nepārvaramas varas apstākļu ietekmes dēļ kavētām vai
neizpildītām šī līguma saistībām, ja kavējumā vai saistību neizpildē vainojamā puse
nevarēja un tai nevajadzēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanos. Par šajā punktā
minētajiem apstākļiem nav uzskatāms finanšu līdzekļu trūkums vai nepietiekamība.
5.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. Jebkuri grozījumi šajā līgumā noformējami rakstveidā kā abpusēja vienošanās.
5.2. Par izmaiņām Līgumā fiksētajos datos viena puse apņemas informēt otru pusi ne
vēlāk kā
5 (piecu) dienu laikā.
5.3. Šis līgums sastādīts uz ___ lapām un parakstīts divos juridiskā spēka ziņā
vienādos eksemplāros – pa vienam katrai pusei.
6. PUŠU NORĒĶINU REKVIZĪTI:
Personas vārds, uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:

Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr.90000068680
Juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV-2160
Tālrunis 67951250, Fakss 67951150
E-pasts: dome@saulkrasti.lv

____________________________

_________________________________

20__.gada ___________________

20__.gada ___________________

Saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāciju
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1.

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības Grozījumi veikti ar mērķi noteikt (palielināt)
pamatojums
kompensācijas apmēru daudzbērnu ģimenēm,
kuru bērns (aizbilstamais) ir reģistrēts
pašvaldības reģistrā uzņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādē, bet viņam netiek nodrošināta
vieta pirmsskolas iestādē, un piešķirt vecākiem
tiesības, saglabājot bērna reģistrāciju uz vietu
pirmsskolas iestādē, izmantot privātu iestādi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar grozījumiem tiek noteikts, ka ģimenei, kurā ir 3
(trīs) un vairāk nepilngadīgi bērni (daudzbērnu
ģimene) pašvaldības kompensācijas apmērs ir
LVL 120 (viens simts divdesmit lati) mēnesī par
Privātās iestādes pakalpojumu saņemšanu
vienam bērnam.
Papildus Saulkrastu novada domes 2011.gada
28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par
pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas
apguvei” ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi
punkti, kā arī noteikumu pielikumi.

3.

Informācija par plānoto Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
projekta
ietekmi
uz
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu

4.

Informācija par plānoto Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
projekta ietekmi uz sociāli
stāvokli.
ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi)
pašvaldības teritorijā

5.

Informācija
administratīvajām
procedūrām

par Nav attiecināms.

6.

Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
ar
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