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Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai  
 pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

 „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai (turpmāk – Līdzfinansējums) izglītojamajiem 
Saulkrastu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”.  

2. Saistošie noteikumi neattiecas uz personām, kurām, pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes (turpmāk – Dome) saistošajiem noteikumiem par materiālo palīdzību, ir piešķirti 
ēdināšanas maksas atvieglojumi, vai personām, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no 
valsts budžeta līdzekļiem. 

3. Līdzfinansējumu 1,00 EUR/dienā piešķir pirmsskolas izglītojamajiem par ēdināšanas 
pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties 
uz Domes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noslēgtu līgumu. 

4. Līdzfinansējuma apmēru nosaka uz pakalpojuma līguma darbības laiku. 
5. Norēķini par Līdzfinansējumu notiek starp pakalpojuma sniedzēju un Domi. 

 
Domes priekšsēdētājs        Ervīns Grāvītis 

  



Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu projekta „Saistošie noteikumi par 
pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai  

 pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”” 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa noteic, ka 
dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktā 
ietverta pašvaldības kompetence noteikt tos izglītojamos, kuru 
ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Projekts paredz nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 
ēdināšanas pakalpojuma apmaksas atvieglojumiem 
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” audzēkņiem.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Izdodot saistošos noteikumus, 2018. gadā pašvaldības papildu 
finansējums nav nepieciešams, jo izdevumi lielākoties tiks 
kompensēti no ietaupījuma no personāla atalgojuma un 
saimnieciskiem izdevumiem, kas saistīti ar ēdiena gatavošanu. 
Nepieciešamības gadījumā izdevumi daļēji tiks kompensēti no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu 
institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Ņemot vērā, ka par ēdināšanas pakalpojumu tiek rīkota 
iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, 
uzņēmējiem ir tiesības un iespējas piedalīties iepirkuma 
procedūrā par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu novada pašvaldība. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas. 

7. Cita informācija Nav. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Ervīns Grāvītis 
 


