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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.11
“Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātājās

izglītības iestādēs”

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Apvienojoties  Beverīnas,  Burtnieku,  Kocēnu,  Mazsalacas,
Naukšēnu  Rūjienas,  Strenču  novadu  un  Valmieras  pilsētas
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras novada
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma  pārejas  noteikumu  17.punktu  2021.gada  pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību  pieņemtos  saistošos  noteikumus  un  pieņem  jaunus
novada saistošos noteikumus līdz 2022.gada 1.jūnijam.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi  izdoti  saskaņā  ar  likuma  “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu,  kas  nosaka,  ka  pašvaldības
dome  var  pieņemt  saistošos  noteikumus,  lai  nodrošinātu
pašvaldības  autonomo  funkciju  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi.
Attiecīgi  Izglītības  likuma  17.panta  trešās  daļas  11.punkts  cita
starpā  noteic,  ka  pašvaldība  nosaka  tos  izglītojamos,  kuru
ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

Saistošajos noteikumos Valmieras novada pašvaldība ir noteikusi
piešķirt  atlaides  ēdināšanas  izdevumu  apmaksai  pirmsskolas
izglītības iestāžu 5-6 gadīgajiem izglītojamajiem, speciālo grupu
izglītojamajiem  pirmsskolas  izglītības  iestādē,  speciālo     1.-
6.klašu skolēniem, kas apgūt izglītības programmu klātienē, visas
ēdienreižu  izmaksas  pirmsskolas  vecuma  izglītojamiem  ar
invaliditāti.  Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte,  un kuri  apgūst
pamatizglītības,  vispārējās vidējās  vai  profesionālās vidējās
izglītības programmu, līdz  pēc  pilngadības  sasniegšanas
uzsāktās izglītības programmas apgūšanas, bērniem no trūcīgas
vai  maznodrošinātas  mājsaimniecības,  bērniem no  daudzbērnu
ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumu īstenošana ietekmēs pašvaldības budžetu:
 līdz 2021.gada beigām – 418 000 euro;
 2022.gadā – 940 780 euro.

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

Neietekmē.

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43


5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Daļu  no  paredzētajiem  atvieglojumiem  (par  trūcīgām,
maznodrošinātām, daudzbērnu, bērnu ar invaliditāti, bāreņiem un
bez  vecāku  gādības  palikušiem  bērniem)  administrēšanu  veic
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


