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Par brīvpusdienu nodrošināšanu
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 pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu; 15.panta pirmās daļas 4.punkts kā
vienu no pašvaldību autonomajām funkcijām paredz 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 pirmās daļas 27.punkts
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Izglītības likuma 17.panta trešā 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 likums 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.
28.12.2010. MK noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”
7.punkts nosaka, ka pašvaldība atbilstoši 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo skaitam sadala
valsts budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības teritorijā esošajām izglītības iestādēm 1., 2., 3.
un 4.klases izglītojamo ēdināšanai. Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi,
izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot citu klašu izglītojamo ēdināšanai (vispārējās
izglītības iestāžu skolēnu ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas).
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī 2018.gada 9.maija Izglītības, kultūras un sporta
komitejas un Finanšu komitejas atzinumus,
balsojot „par”- 15 (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs,
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”nav, „atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Papildinot valsts dotāciju skolēnu ēdināšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
nodrošināt ēdināšanas izmaksu segšanu visiem 1.- 12.klašu skolēniem visās Ķeguma
novada izglītības iestāžu ēdnīcās no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.maijam.

2. Segt ēdināšanas izmaksas Ķeguma novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
(piecgadnieku un sešgadnieku apmācība) no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.maijam.
3. Domes sekretārei nodrošināt informācijas publicēšanu pašvaldības laikrakstā
„Ķeguma Novada Ziņas”, novada pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu pašvaldības
izglītības iestādēm, pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos un Grāmatvedības un
finanšu nodaļai.
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09.05.2018.
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