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Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums 

 

                
 

2020.gada 27.augustā        Nr.86 (86), bezmaksas 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 27.08.2020. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 

Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs 
Izdoti saskaņā ar 

Likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu  

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti Zilupes novada pašvaldības 

dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārizglītojošās programmas izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu 

ēdnīcās mācību gada ietvaros.      

2. Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšana (100% apmērā) no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta vispārizglītojošās programmas 5. – 12.klašu  izglītojamajiem.  

 

Saistošo noteikumu 

,, Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumu izdošanas pamatojums ir likuma ,,Par pašvaldībām” 

43.panta trešā daļa un saskaņā ar Izglītības 

likuma 17.panta trešo daļu pašvaldība nosaka tos izglītojamos, 

kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem tiek segti Zilupes novada pašvaldības 

dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārizglītojošās 

programmas izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu 

ēdnīcās mācību gada ietvaros. 

 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde notiks budžeta  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Zilupes novada pašvaldības 

izglītības darba speciālisti un pašvaldības vispārizglītojošās 

izglītības iestādes. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas notika ar vispārizglītojošo izglītības iestāžu 

direktoriem. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts 

ievietots Zilupes novada pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv, 

sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošie 

noteikumi. 
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