LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2019. gada 31.janvāra
sēdes protokola Nr.1
lēmumu Nr.1-5
__________________________________________________________________________________

Grozījumi 1) ar Līvānu novada domes 2019. gada 27. decembra lēmumu Nr. 17-3;
2) ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. Nr.7-2
_____________________________________________________________________

Līvānu novada pašvaldības noteikumi
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai“
LĪVĀNOS

2019. gada 31. janvārī

Nr.1
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu (izglītības iestādes, kas
nodrošina obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
programmu īstenošanu) obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu un 1.-12. klašu
izglītojamo (turpmāk – izglītojamie) ēdināšanai un Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu internātos dzīvojošo izglītojamo ēdināšanas (brokastis, launags, vakariņas)
nodrošināšanai.
/LND 27.12.2019. gada lēmuma Nr. 17-3 redakcijā/

2. Noteikumi neattiecas uz Rudzātu speciālo pamatskolu, kurai valsts budžeta
līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.
3. Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādes nodrošina izglītojamo ēdināšanu
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās uztura normas.
II Finansēšana
4. Produktu iegādei viena izglītojamā pusdienām tiek paredzēti 0,85 EUR dienā,
ja ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldības izglītības iestāde:

4.1. obligātās pirmsskolas izglītības grupu un 5.-12. klašu izglītojamajiem
produktu iegādes izdevumi 0,85 EUR dienā tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta
līdzekļiem;
4.2. 1.-4.klašu izglītojamajiem produktu iegādes izdevumi 0,14 EUR dienā tiek
apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 0,71 EUR dienā no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.
/LND 27.12.2019. gada lēmuma Nr. 17-3 redakcijā/

5. Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus izglītības iestāžu internātos dzīvojošo
izglītojamo brokastīm 0,30 EUR dienā, launagam 0,30 EUR dienā, vakariņām 0,45 EUR
dienā produktu iegādei viena izglītojamā ēdināšanai, ja ēdināšanas pakalpojumu
nodrošina pašvaldības izglītības iestāde.
6. Ja ēdināšanas pakalpojumus sniedz uzņēmējs, tad pašvaldība piešķir papildus
budžeta līdzekļus, sedzot cenas starpību, kas rodas starp iepirkuma līgumā noteikto vienas
ēdienreizes cenu un šo noteikumu 4.un 5.punktā paredzēto.
III Uzskaite
7. Visas Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādes līdz katra mēneša
10.datumam sagatavo un iesniedz Līvānu novada domes Uzskaites un finanšu daļai
pārskatu par izglītojamo faktisko izglītības iestādes apmeklējumu un ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu iepriekšējā mēnesī (2.pielikums, 3.pielikums).
8. Uzskaites un finanšu daļa veic apkopojumu un sagatavo pārskatu par piešķirto
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu izglītojamo ēdināšanai .
IV Ēdināšanas saņemšanas kārtība un ierobežojumi
9. Pašvaldības apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas obligātās pirmsskolas
izglītības grupu un 1.- 12. klašu izglītojamajiem.
/LND 27.12.2019. gada lēmuma Nr. 17-3 redakcijā/

10. Pašvaldības apmaksātas brokastis, launags un vakariņas tiek nodrošinātas
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu internātos dzīvojošiem izglītojamajiem.
11.Lai saņemtu pašvaldības apmaksātas pusdienas, izglītojamā vecāks/
likumiskais pārstāvis katra mācību gada sākumā aizpilda rakstisku iesniegumu izglītības
iestādes direktoram (1.pielikums).
12. Izglītības iestādei ir tiesības apturēt pašvaldības apmaksātā ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu audzēknim, par to iepriekš paziņojot vecākiem/ likumiskajiem
pārstāvjiem, šādos gadījumos, ja audzēknis:
12.1. pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs dienas,
12.2. necienīgi izturas pret ēdienu.
13. Ja skolas administrācija uz laiku ir apturējusi pašvaldības apmaksāto pusdienu
saņemšanu, vecāks (aizbildnis) atkārtoti raksta iesniegumu par pašvaldības apmaksāta
ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanu.
14. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamo faktisko apmeklējumu un ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanas uzskaiti un nosaka atbildīgo par ēdināšanas uzskaiti izglītības

iestādē. Kārtība, kādā tiek organizēta ēdināšana, tiek noteikta izglītības iestādes
izstrādātajos iekšējos noteikumos.
V Noslēguma jautājumi
15. Noteikumi stājas spēkā ar 2019. gada 1.februāri.
16. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes 2013.
gada 6. februāra noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra
lēmumu Nr. 2-7.
Pārejas noteikumi.
/LND 16.04.2020. gada lēmuma Nr. 7-2 redakcijā/

1. Ar Covid-19 izplatības ierobežošanas izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām nodrošināt ēdināšanu
izglītojamiem, izsniedzot izglītojamā ģimenei karti pārtikas iegādei vienu reizi mēnesī
2020. gada aprīlī un maijā katram bērnam:
1.1. kurš mācās Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (izņemot
Līvānu novada Vakara (maiņas) vidusskolas) 1.-12. klasē, kā arī bērniem, kuri apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu, kuri ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi klātienē un kuru ģimenēm nav noteikts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās nav daudzbērnu ģimenes;
1.2. kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 1.-12. klasē, kā arī
bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, kuri ārkārtējās situācijas
laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē un kuru ģimenēm nav noteikts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās nav daudzbērnu ģimene, ja
izglītojamā un vismaz viena vecāka (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. kuri apgūst Rudzātu speciālās pamatskolas profesionālās pamatizglītības
programmu, kuru ģimenēm nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai
tās nav daudzbērnu ģimene.
2. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu Līvānu novada izglītības iestāžu
izglītojamiem nodrošina Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem.
3. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu citu pašvaldību vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem nodrošina Līvānu novada Sociālais dienests.
4 Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne vēlāk
kā līdz 2020. gada 20.aprīlim iesniedz:
4.1. par Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamiem interneta tīmekļvietnē
www.e-klase.lv.;
4.2. par izglītojamajiem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, bet kuru
dzīves vieta un vismaz viena vecāka (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta deklarēta Līvānu
novada administratīvajā teritorijā, - Līvānu novada Sociālajā dienestā, aizpildot
iesniegumu pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv norādītajā veidā.
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

1.pielikums
Līvānu novada domes
31.01.2019. noteikumiem Nr.1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai”

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
............................................................................................................... direktoram/
vadītājam
/izglītības iestādes nosaukums/

...............................................................................................................
/vecāka/likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods/

...............................................................................................................
/dzīvesvietas adrese, tālrunis/

IESNIEGUMS
Lūdzu nodrošināt ar 20____. gada ....................................................................
pašvaldības apmaksātas pusdienas manam(-ai) dēlam/ meitai:
Vārds, uzvārds

................................................................................................,

personas kods ................................................,
klase (grupa) ..........................................................
Esmu iepazinies/-usies ar Līvānu novada domes 31.01.2019. noteikumiem Nr. ___
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” un kārtību, kādā izglītības iestādē
organizē ēdināšanu un piekrītu nosacījumiem, ka skolēnu var atskaitīt no pašvaldības
apmaksāto pusdienu saņemšanas, par to mani iepriekš brīdinot, ja izglītojamais:
 pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto vairāk kā trīs
dienas;
 necienīgi izturas pret ēdienu.
................................................

/Datums/

................................................

/paraksts/

2.pielikums
Līvānu novada domes
31.01.2019. noteikumiem Nr.1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”

Pārskats par ________________________________________ izglītojamo ēdināšanu
(izglītības iestāde)

20____.gada ______________________mēnesī.

Klase vai
grupa

Izglītojamo skaits
(saskaņā ar VIIS
datiem)

Izglītojamo skaits
(saskaņā ar iesniegumu
skaitu pašvaldības
apmaksātu pusdienu
saņemšanai)

Kopā

Direktors
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pārskatu sagatavoja
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________

Faktiskais
izglītojamo skolas
apmeklējumu dienu
skaits

Faktiskais
izglītojamo
ēdināšanas
reižu skaits

3.pielikums
Līvānu novada domes
31.01.2019. noteikumiem Nr.1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”

Pārskats par ________________________________________ internātā dzīvojošo
(izglītības iestāde)

izglītojamo ēdināšanu 20____.gada ______________________mēnesī.

Klase vai
grupa

Izglītojamo
skaits

Faktiskais izglītojamo ēdināšanas reižu skaits
Brokastis

Launags

Kopā

Direktors
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pārskatu sagatavoja
______________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ____________

Vakariņas

