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Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļa nosaka, ka dome var
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Ministru
kabineta 2012. gada 13. marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem” nosaka uztura normas un paredz nodrošināt veselīga un
līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” nosaka
valsts budžeta finansējuma apmēru ēdināšanai dienā 1., 2., 3., un 4.
klašu izglītojamajiem. Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un
veicinot , lai veselīga uztura normām atbilstošās vismaz pusdienas
būtu pieejamas pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam, dome
plāno izdot saistošos noteikumus, piešķirot ēdināšana pakalpojuma
maksas atvieglojumus plašāka loka kategorijām.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Projekts paredz nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma maksas
atvieglojumus noteiktām izglītojamo vecuma grupām, izņemot
izglītojamos, kuriem ēdināšanas izmaksas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā sedz no valsts budžeta līdzekļiem.
Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumi ir diferencēti.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Izdodot saistošos noteikumus, 2019. gadā un turpmākajos
gados papildus pašvaldības finansējums nebūs nepieciešams, jo
ēdināšanas pakalpojuma izdevumi ir plānoti izglītības iestāžu
budžetos. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu
institūciju izveide vai esošo institūciju paplašināšana.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz
Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestādēm. Ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi, tās attīstību, iespējama tikai pie
nosacījuma, ja ēdināšanas pakalpojuma sniegšana tiek nodota
komersantam.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
7. Cita informācija

Noteikumu izpildi nodrošinās Lielvārdes novada vispārējās
izglītības iestādes.

Domes priekšsēdētāja

Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti
sabiedrības pārstāvji.
Nav.
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