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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 16/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 1.jūlija ārkārtas sēdē 

 (prot. Nr.21/2020§1) 

  

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. Aizstāt 4.3.apakšpunktā skaitli un vārdu “4 (četriem)” ar skaitli un vārdu “5 (pieciem)”. 

 

2. Papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā: 

“11.1 Noteikumu 11.punkta uzraudzības kontroli nodrošina Domes izveidotas iestādes 

“Saulkrastu novada dome” (turpmāk – Saulkrastu novada dome) izglītības darba 

speciālists (turpmāk – Izglītības speciālists), kuram ir tiesības apmeklēt Pakalpojuma 

sniedzēju, pārbaudot informāciju (dokumentus), kas apliecina pakalpojuma saņēmēja 

attaisnotu prombūtni. Privātas iestādes un Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja 

pienākums ir uzrādīt Izglītības speciālistam nepieciešamos dokumentus, kas attiecās uz 

pakalpojuma saņēmēja apmeklējumiem un attaisnojošu prombūtni.”. 

 

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Stājoties spēkā izmaiņām kompensācijas apmērā, Saulkrastu novada dome 

informē par pieņemto lēmumu, nosūtot Domes lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim 

un Privātajai iestādei vai Uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, vai auklei.” 

 

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Izglītības speciālists izskata saņemto iesniegumu viena mēneša laikā un pārbauda 

šo noteikumu 13.punktā un 14.punktā norādītos apstākļus, iesniegumam pievienotos 

dokumentus un pieņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un līguma noslēgšanu 
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ar Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli, vai atteikumu piešķirt 

kompensāciju.”. 

5. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā: 

“16.1 Izglītības speciālists izveido un uztur vienotu informācijas sistēmu par 

Pakalpojuma sniedzējiem un pakalpojuma saņēmējiem.”. 

6. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: 

“Dome, pamatojoties uz Noteikumu 16.punktā minētā lēmuma par kompensācijas 

piešķiršanu pamata, noslēdz līgumu ar Noteikumu Error! Reference source not 

found.., Error! Reference source not found.. vai Error! Reference source not 

found..punktā minēto pakalpojuma sniedzēju, atbilstoši 2.pielikumā pievienotajam 

līguma paraugam.”. 

 

7. Svītrot 19.punktā vārdu “Domes”. 

 

8. Aizstāt 20., 22., 24. un 28. punktā vārdu “Dome” ar vārdiem “Izglītības speciālists”. 

 

9. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:  

“25. Ja Izglītības speciālists ir pieņēmis lēmumu par kompensācijas izmaksas 

pārtraukšanu sakarā ar to, ka ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna aprūpes tiesības 

vai ar tiesas spriedumu ir atņemtas aizgādības tiesības, par pieņemto lēmumu informē 

Privāto iestādi, Uzraudzības pakalpojuma sniedzēju vai aukli.”. 

 

10.  Aizstāt 27., 28., 30., 31., punktā un 27.2.apakšpunktā vārdu “Domes” ar vārdiem 

“Izglītības speciālista”. 

 

11. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 

“32. Izglītības speciālista lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē viena mēneša 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās.”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Normunds Līcis 

  



Saulkrastu novada domes 2020.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.SN 16/2020 “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 

kompensācijas par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirtas un pārtrauktas, 

pamatojoties uz domes lēmumu. Lai atvieglotu un paātrinātu 

lēmumu pieņemšanas procesu, ar šiem grozījumiem lēmuma 

pieņemšanas funkcija ir nodota domes izveidotas iestādes 

“Saulkrastu novada dome” (turpmāk – Saulkrastu novada dome) 

izglītības darba speciālistam. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atvieglotu un paātrinātu 

lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī nodrošinātu kontroli par  

atbalstam paredzēto līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi būtiski  neietekmē pašvaldības budžetu. 

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. 

Lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 

pārtraukšanu pieņem Izglītības speciālists. Izglītības speciālista 

lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē viena mēneša 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Izstrādājāt Saistošos noteikumus nav notikušas konsultācijas ar 

privātpersonām. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Normunds Līcis 

 


