Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2016.gada 19.oktobrī

Nr.57 (57), bezmaksas
Saistošie noteikumi Nr.7
Apstiprināti ar Zilupes novada
pašvaldības domes
2016.gada 20.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 1.§)

“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1
“Par 2016.gada budžetu””
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta pirmo daļu,
Likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu,
Likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 6.punktu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7
“Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu”
1. Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumu daļā: EUR
Kods 18.6.2.0. Mērķdotācija izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam 187 813,KOPĀ:
187 813,2. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu daļā:
09.220 Zilupes vidusskola
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

142 618,33 643,-

09.100 Zilupes pirmskolas izglītības iestāde
Kods 1119 Pārējo darbinieku mēnešalga
Kods 1210 Darba devēja VSAOI

9 347,2 205,-

3. Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumu tāmēs:
06.200 Teritoriju attīstība
Kods 5250 Kapitālais remonts
Kods 2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

-71 000,+50 000,-

09.100. Pasienes pirmskolas izglītības iestāde
Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts

+17 000,-

08.200.Zilupes Tautas nams
Kods 2241 Ēku, būvju un telpu remonts

+4 000,-

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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Nr.8
(prot. Nr.12, 2.§)
Ar precizējumiem
02.12.2016. ārkārtas sēdes
protokola Nr.14 lēmumu Nr.1

Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Izglītības likuma
17.pantatrešās daļas 11.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti Zilupes novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu
ēdnīcās.
2. Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu segšana 100%
apmērā tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Paskaidrojuma raksts Zilupes novada domes
2016.gada 20.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.8
„ Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām" 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 15.panta
4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c). 21.panta
27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pašvaldība
nodrošina izglītojamajiem profilaktisko veselības aprūpi un pirmās
palīdzības pieejamību tās padotībā esošajās izglītības iestādēs Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas
izmaksas sedz pašvaldība.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts
un pašvaldības sniedz, atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības
nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un
organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, gādā
par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus pakalpojumus,
kuri veicina bērna pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā.
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2. Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta
līdzekļiem tiek segti Zilupes novada pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas
izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu ēdnīcās.
3.1. Saistošo noteikumu izpildei, pašvaldības budžetā būs jāparedz
papildus līdzekļi. Zilupes un Pasienes pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu
pēc aprēķina izmaksā dienā 1,00 euro, audzēkņu skaits vidēji 70, kopējā
pašvaldības budžeta līdzekļu summa gadā – 17 710 euro.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu saistošo
noteikumu izpildi: Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo
institūciju kompetenci

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

Kopumā saistošie noteikumi būtiski neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
Zilupes novada pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Zilupes novada administrācija.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar saistošo
noteikumu projektu

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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