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Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredz tos līdzekļus
Daugavpils novada pašvaldības vispār jās izglītības iestāžu un pirmsskolas
izglītības iestāžu izglītojamo dināšanai
2016. gada 24. novembrī
I.
1.

Vispārīgie jautājumi

Noteikumi nosaka k rtību, k d piešķir un izlieto pašvaldības budžet paredzētos
līdzekļus Daugavpils novada pašvaldības visp rēj s izglītības iest žu un pirmsskolas
izglītības iest žu (turpm k tekst – izglītības iest de) izglītojamo ēdin šanai.
(Izņemot skolēnu ēdināšanu, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši
Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr. 1206 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai”.)

2.

Noteikumi neattiecas uz Medumu intern tpamatskolu, kurai valsts budžeta līdzekļus
izglītojamo ēdin šanai piešķir saskaņ ar citiem normatīvajiem aktiem.

3.

Izglītības iest des nodrošina izglītojamo ēdin šanu ievērojot 2012. gada 13. marta
Ministru kabineta noteikumos Nr. 172 “Noteikumi par uztura norm m izglītības iest žu
izglītojamiem, soci l s rehabilit cijas institūciju klientiem un rstniecības iest žu
pacientiem” noteikt s uztura normas.
II.

Finans šana un uzskaite

4.

Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, atbilstoši 2015.gada 27.augusta Daugavpils novada
domes lēmumam Nr.714 “Par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iest žu skolēnu
ēdin šanu no pašvaldības budžet paredzētajiem līdzekļiem” un 2015.gada 26.febru ra
Daugavpils novada domes lēmumam Nr. 114 “Par ēdin šanas izmaksu segšanu no
pašvaldības budžeta”, kur noteikts līdzekļu apmērs dien (turpm k tekst – dienas
norma) produktu ieg dei viena izglītojam ēdin šanai, kuru nodrošina pašvaldība.

5.

Izglītības p rvalde līdz 10. janv rim, reizinot m cību dienu skaitu budžeta gad ar šo
noteikumu 4. punkt noteikto dienas normu un Valsts Izglītības Inform cijas sistēm
ievadīto izglītojamo skaitu izglītības iest dē attiecīg s klasēs (grup s) uz budžeta gada 1.
janv ri, aprēķina katrai izglītības iest dei paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus
izglītojamo ēdin šanai budžeta gadam un iesniedz Finanšu p rvaldei.

6.

Izglītības p rvalde līdz 10. septembrim, ņemot vēr Valsts Izglītības Inform cijas sistēm
reģistrēt s izglītojamo skaita izmaiņas budžeta gada 1. septembrī precizē katrai izglītības

iest dei paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus izglītojamo ēdin šanai budžeta gadam
un iesniedz Finanšu p rvaldei.
7.

Izglītības iest des vadīt js nozīmē atbildīgo personu, kas veic izglītojamo piedalīšanos
uzskaiti skolas kopgald , kuriem ēdin šanas izdevumus finansē no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

8.

Izglītības iest dē atbildīga persona katru mēnesi veic izglītojamo reģistr ciju par
izglītojamo piedalīšanos kopgald (1. pielikums).

9.

Pagasta p rvaldes gr matvedība veido P rskatu par faktiskaj m pašvaldības budžeta
līdzekļu izmaks m izglītojamo ēdin šanai (2. pielikums) par iepriekšējo mēnesi un līdz
katra mēneša piektajam datumam iesniedz P rskatu Izglītības p rvaldei.

10. Izglītības p rvalde līdz katra mēneša desmitajam datumam iesniedz Daugavpils novada
domes Finanšu p rvaldei P rskatu par izglītības iest dēm nepieciešamajiem pašvaldības
budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdin šanai par tekošo mēnesi (3. pielikums).
11. Finanšu p rvalde katru mēnesi, pamatojoties uz Izglītības p rvaldes iesniegto p rskatu,
līdz piecpadsmitajam datumam p rskaita pagasta p rvaldēm pašvaldības budžeta
līdzekļus izglītojamo ēdin šanai.
12. Ja izglītības iest dē ēdienu cenu kalkul cija p rsniedz 4.punkt noteikto dienas normu,
izglītojamo vec ki veic piemaksu no saviem līdzekļiem par atlikušo summu.
III.

dināšanas saņemšanas kārtība un ierobežojumi

13. Lai saņemtu pašvaldības apmaks tas pusdienas, izglītojam vec ks (aizbildnis) katra
m cību gada s kum iesniedz izglītības iest des direktoram rakstisku piekrišanu izmantot
pašvaldības apmaks tas pusdienas (4. pielikums).
14. Izglītojamo vec kiem (aizbildņiem) ir tiesības m cību gada laik atteikties vai piekrist
izmantot pašvaldības apmaks t s pusdienas, iesniedzot par to rakstisku iesniegumu
izglītības iest des direktoram.
15. Izglītības iest dei ir tiesības apturēt uz laiku līdz vienam mēnesim pašvaldības apmaks to
ēdin šanas sniegšanu izglītojamajam, par to iepriekš paziņojot vec kiem (aizbildnim),
gadījumos, ja izglītojamais:
15.1.

pieteikt s pusdienas neattaisnotu iemēslu dēļ neizmanto vair k k trīs dienas;

15.2.

necienīgi izturas pret ēdienu;

15.3. vairakk rt p rk pj izglītības iest des iekšēj s k rtības noteikumus.
16. Ja izglītības iest des administr cija uz laiku ir apturējusi izglītojamajam pašvaldības
apmaks to pusdienu saņemšanu, vec kam (aizbildnim) ir tiesības atk rtoti lūgt piešķirt
pašvaldības apmaks tas pusdienas, iesniedzot par to rakstisku iesniegumu izglītības
iest des direktoram.

1. pielikums
(Izglītības iestādes nosaukums)
Reģistrācijas tabula par __. klases skolēnu (5,6 gadīgo bērnu) piedalīšanos kopgaldā 201_.gada ____________ mēnesī
Datums
Izglītojamā
Klase
N.p.k.
vārds, uzvārds (grupa) 1

Kopā

x

x

__. klases (grupas) skolotāja

Atbildīgā persona

Datums

2

x

3

x

4 5 6

x x x

7

x

8

x

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x

x

x

x

x

(paraksts, vārds, uzvārds)

(paraksts, vārds, uzvārds)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viena izglītojmā
dināšanas
izmaksas dienā,
euro

dināšanas
dienu skaits
kopā
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x

Kop jās
dināšanas
izmaksas,
euro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2. pielikums

(Izglītības iestādes nosaukums)

Pārskats par faktiskajām pašvaldības budžeta līdzekļu izmaksām
izglītojamo ēdināšanai 201__. gada ________________ mēnesī
Naudas līdzekļu
atlikums uz mēneša
sākumu, euro
Atbildīgā persona:
Datums

Saņemtie līdzekļi,
euro
(kods 09.606)

Faktiskās kopējās
ēdināšanas izmaksas
atskaites mēnesī, euro

(paraksts, vārds, uzvārds)

Naudas līdzekļu
atlikums uz mēneša
beigām, euro
0,00

3. pielikums

P rskats par Daugavpils novada pašvaldības izglītības iest dēm nepieciešamajiem
pašvaldības budžeta līdzekļiem izglītojamo ēdin šanai
201___. gada ________________ mēnesī
N.p.k.

Kopējās ēdināšanas izmaksas, euro

Izglītības iestādes nosaukums

KOP :
Sastādīja:

Datums

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

4. pielikums

______________________________ direktoram (vadītājam)
izglītības iestāde

___________________________________________________________
direktora (vadītāja) Vārds, Uzvārds

____________________________________________________________
(izglītojamā vecāka (aizbildņa) Vārds, Uzvārds)

_____________________________________________________________
(Dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
Piekrītu,
ka
mans(a)
dēls(meita),
___.
klases
skolnieks(ce)
_____________________________________(Vārds, Uzvārds) izmanto pašvaldības
apmaksātas pusdienas _____./_____. mācību gadā.
Esmu iepazinies/-usies ar Daugavpils novada pašvaldības kartību, kādā izglītības
iestāde organizē ēdināšanu.
Piekrītu nosacījumiem, ka izglītojamo var izslēgt no pašvaldības apmaksāto
pusdienu saņemšanas, ja izglītojamais:
 pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas;
 necienīgi izturas pret ēdienu;
 vairakkārt pārkāpj izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

__________________
(datums)

____________________________
(paraksts)

