
 
Saulkrastu novada dome 

_____________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv 

 

2020.gada 26.februārī  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 3/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 26.februāra sēdē 

 (prot. Nr.8/2020§7) 

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā 

kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu  

 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.SN 

24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par 

pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Svītrot 4.2.apakšpunktā vārdus “,  un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā”. 

 

2. Svītrot 4.3.apakšpunktā vārdus “, un to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā”. 

 

3. Svītrot 22.4.apakšpunktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Normunds Līcis 
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Saulkrastu novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.SN 3/2020 

“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā 

kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada 

pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, 

kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” noteic, ka 

iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērnu 

izglītības pakalpojuma sniegšanā vai uzraudzības pakalpojuma 

sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu laiku un to 

darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā 

ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.  

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai paplašinātu kompensācijas 

saņēmēju loku, nodrošinot, ka pakalpojums, kuru bērns saņem 

pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles, 

teritoriāli netiek ierobežots.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai paplašinātu kompensācijas 

saņēmēju loku, nodrošinot, ka pakalpojums, kuru bērns saņem 

pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai aukles, 

teritoriāli netiek ierobežots. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības izdevumi, pamatojoties uz pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē “Rūķītis” esošo rindu, plānoti 60 000 euro 

apmērā.  

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 

 

Izstrādājāt Saistošos noteikumus ņemti vērā privātpersonu 

ierosinājumi par pakalpojuma sniegšanas teritorijas 

paplašināšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Normunds Līcis 

 


