LATVIJAS REPUBLIKA

RUNDĀLES NOVADS

RUNDĀLES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, LV 3921,
Tālr. 63962298, fakss 63962533, e-pasts: dome@rundale.lv

LĒMUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
11.01.2021.

(prot.Nr.1, 1.p.)

1. Par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu Pilsrundāles vidusskolas 5.-6.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.
Sākot no 2014.gada Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek
nodrošinātas brīvpusdienas visiem izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz 12. klasei.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.7.apakšpunktu ir noteikts, ka ziemas brīvdienas
2020./2021. mācību gadā 1.–4. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra
līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī, savukārt
5. un 6. klases izglītojamiem ziemas brīvdienas ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz
2021. gada 8. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 11. janvārī.
Ēdināšanas pakalpojumus Pilsrundāles vidusskolā nodrošina SIA “Kommats”,
pamatojoties uz 2019.gada 30.augusta Līguma Nr.17-16./2019/222 nosacījumiem.
Ievērojot to, ka 2021.gada 11.janvārī tiek atsākts mācību process tikai 5-6.klašu
izglītojamajiem un uzņēmējs ir informējis, ka nevar nodrošināt tik mazam skaitam
izglītojamajiem gatavo ēdiena piegādi, līdz ar to Rundāles novada pašvaldība no saviem
budžeta līdzekļiem plāno nodrošināt ēdināšanas izdevumu kompensēšanu Pilsrundāles
vidusskolas 5.-6. klašu izglītojamajiem par katru attālinātā mācību procesa dienu par
laika periodu no 2021.gada 11.janvāra līdz brīdim, kamēr valstī atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 5.–6.
klasēm notiek attālināti.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu ir noteikts, ka pašvaldības
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 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.
Savukārt Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka novada
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.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta otrās daļas
6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 3.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 11.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. Nodrošināt ēdināšanas izdevumu kompensēšanu Pilsrundāles vidusskolas 5.6. klašu izglītojamajiem par katru attālinātā mācību procesa dienu par laika
periodu no 2021.gada 11.janvāra līdz brīdim, kamēr valstī atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējās vidējās izglītības programmas
apguve 5.–6. klasēm notiek attālināti.
2. Noteikt, ka ēdināšanas izdevumu finansēšana 1 (viena) izglītojamā ēdināšanai
1 (vienai) dienai, ievērojot 2019.gada 30.augusta Līguma Nr.17-16./2019/222
nosacījumus, ir EUR 1,49 un papildus pievienotās vērtības nodoklis.
3. Noteikt, ka Lēmuma 2.punktā minētie naudas līdzekļi tiek izmaksāti ar
bezskaidras naudas pārskaitījumu, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai
aizbildņa iesniegtā iesniegumā atbalsta saņemšanai (Lēmuma pielikums
Nr.1) norādīto kontu.
4. Noteikt, ka Lēmuma 1.punktā norādītie ēdināšanas izdevumi tiek finansēti
no Rundāles novada pašvaldības Pilsrundāles vidusskolas 2021.gada budžeta
izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
5. Noteikt, ka iesniegumu atbalsta saņemšanai (Lēmuma Pielikums Nr.1)
iesniedzējam ir tiesības iesniegt šādā kārtībā:
5.1. elektroniski aizpildot un iesniedzot elektronisko skolvadības sistēmā
“E-Klase”;
5.2. personīgi aizpildot un fiziski iesniedzot Pilsrundāles vidusskolas
kancelejā.
6. Uzdot Pilsrundāles vidusskolas direktorei apkopot saņemtos iesniegumus un
iesniegt apkopoto informāciju atbalsta saņemšanai Rundāles novada domes
Finanšu un investīciju nodaļā.
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