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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2022.gada 14.jūlijā
Nr. 34
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 14.jūlija lēmumu
(prot. Nr.15, 44. §)
Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos
Nr.24 „Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem” šādus
grozījumus:
1.1. papildināt noteikumus ar 5.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā: “5.2.2 Pabalsts izglītojamiem
pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes
ēdināšanas pakalpojumu apmaksai;”;
1.2. papildināt noteikumus ar III.2 nodaļu šādā redakcijā:
“III.2 Pabalsts izglītojamiem pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
18.10 Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības,
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs paredzēts, kā atbalsts Siguldas
novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma izglītojamiem, klātienes 10.-12.klašu
izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu “Siguldas novada
pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”, un klātienes 5.-9.klašu
izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs pabalsts paredzēts izglītojamo dienas
ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai un vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestādēs komplekso pusdienu apmaksai.
18.11 Pabalstu ir tiesības saņemt:
18.111. Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās
pamatizglītības iestāžu 5-9.klašu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vienu no
vecākiem ir deklarēta uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00 Siguldas novada
teritorijā;

18.112. Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamiem
no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu “Siguldas novada pašvaldības
ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”.
12
18. Pabalsta apmērs:
18.121. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestādēs - 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem;
18.122. Siguldas novada administratīvajā teritorijā reģistrētajās privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs - ne vairāk par vidējo summu dienā, kāda ir Siguldas novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Siguldas pilsētā par ēdināšanas
pakalpojumiem dienā.
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18. Pabalsts nav paredzēts ēdināšanas pakalpojumu parādu segšanai.
18.14 Piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu no
konstatēšanas brīža vai pabalsts netiek piešķirts, ja:
18.141. izglītojamā vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura
maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
18.142. izglītojamā vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā
ir deklarēts izglītojamais un vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;
18.143. izglītojamā vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības,
kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
18.144. izglītojamā vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš
vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;
18.145. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai.
15
18. Pabalsta piešķiršanai pašvaldība pārbauda pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās
ziņas, kas nepieciešamas pabalsta piešķiršanai.
18.16 Pašvaldība pabalstu sniedz šādā kārtībā:
18.161. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem – norēķinoties ar
izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, atbilstoši nodrošinātajam
pakalpojuma apjomam;
18.162. Siguldas novadā reģistrēto privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem –
kompensējot izglītojamā likumiskajam pārstāvim tā apmaksātos ēdināšanas
pakalpojumus noteikumos noteiktā apmērā.
18.17 Noteikumu 18.162.apakšpunktā noteiktajā gadījumā ēdināšanas izdevumi tiek kompensēti
šādā kārtībā:
18.171. izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības Izglītības pārvaldei Siguldas
novada privātās pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
rēķinu un rēķina apmaksu apstiprinošu dokumentu, kas nav vecāki par trīs
mēnešiem;
18.172. ja izglītojamais atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, pašvaldības Izglītības
pārvalde iesniedz pārbaudītos norēķinu dokumentus pašvaldības Finanšu pārvaldei
noteikumos paredzētā pabalsta izmaksai izglītojamā likumiskajam pārstāvim.
18.18 Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs pabalstu administrē izglītības iestādes.”;
1.3. papildināt noteikumus ar 86.punktu šādā redakcijā: “86. Noteikumu 18.111.apakšpunktā
noteiktā prasība par deklarēšanos uz kalendārā gada 1.janvāri plkst. 00.00 piemērojama
ar 2023.gada 1.janvāri.”;
2. Noteikumi piemērojami ar 2022.gada 1.septembri.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 34
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos
noteikumos Nr.24 „ Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu, 2021.gada 4.novembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.24
„Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”.
Lai pēc novadu reformas novienādotu ēdināšanas atbalsta sistēmu
visās Siguldas novada izglītības iestādēs, noteikumus paredzēts
papildināt ar jaunu atbalsta veidu “Pabalsts izglītojamiem pirmsskolas
izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai”.
Saistošo
Noteikumi nosaka kārtību, kādā var saņemt pabalstu pirmsskolas
noteikumu
izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas ēdināšanas pakalpojumu
projekta īss satura apmaksai no 2022.gada 1.septembra. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu
izklāsts
apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības, vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs paredzēts, kā atbalsts
Siguldas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma izglītojamiem un
klātienes 5.-9.klašu izglītojamiem un klātienes 10.-12.klašu
izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu
“Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk
bērni”. Pirmsskolas izglītības iestādēs pabalsts paredzēts izglītojamo
dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai un
vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu apmaksai.
Pabalstu ir tiesības saņemt Siguldas novada pašvaldības izglītības
iestādēs 100% apmērā un Siguldas novadā reģistrētajās privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs 100% apmērā, bet ne vairāk par vidējo
summu dienā, kāda ir Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs Siguldas pilsētā par ēdināšanas pakalpojumiem dienā:
- Siguldas novadā reģistrēto pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās
pamatizglītības iestāžu 5-9.klašu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar
vienu no vecākiem ir deklarēta uz kalendārā gada 1.janvāri plkst.00.00
Siguldas novada teritorijā;
- Siguldas novada pašvaldības vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu
izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu
“Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk
bērni”.
Izglītojamiem, kuri mācās kādā no Siguldas novadā reģistrētajām
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pabalsta kompensēšanas
kārtība noteikta kontroles nolūkā, lai nodrošinātu, ka ēdināšanas pabalsts
tiek maksāts atbilstoši izglītojamā apmeklējuma dienu skaitam.
Noteikumos iestrādātas prasības par parādsaistību neesamību atbalsta
izmantošanas gadījumā. Nosacījums par parādsaistību neesamību
iestrādāts nolūkā disciplinēt ģimenes nokārtot un neuzkrāt parādsaistības
pie apstākļiem, ja vēlas izmantot pašvaldības pēc brīvprātīgas iniciatīvas
noteikto papildu atbalstu ēdināšanai. Ar saistošajiem noteikumiem netiek
risināts parāda piedziņas jautājums, bet gan paredz nosacījumu, ka uz
pašvaldības noteikto atbalstu nevar pretendēt un saņemt ģimene, kurai ir

Ietekme uz
budžetu

parādsaistības.
Noteikumos iestrādātā prasība par deklarēšanos uz kārtējā gada
1.janvāri saistīta gan ar atbildīgu budžeta plānošanas principu, gan ar
teritorijas attīstības un sakārtošanas principu. Pašvaldības iesaistīšanās
brīvprātīgajās iniciatīvās ir atkarīga ne tikai no pašvaldību brīvas gribas,
bet arī no pašvaldības budžeta iespējām, izvērtējot prioritātes, ieguvumus
un skatot iespējas, ko tās dod pastāvīgi deklarētajiem iedzīvotājiem,
radot pamatu atgriezeniskās saiknes veidošanai.
Brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta sistēma veidota, ņemot vērā novadā
deklarēto iedzīvotāju nodokļu maksājumus, kas ienāk pašvaldības
budžetā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis starp pašvaldībām tiek pārdalīts
atbilstoši koeficientu sistēmai, t.sk. ņemot vērā novadā deklarēto
iedzīvotāju skaitu uz nodokļu aprēķina gada 1.janvāri. Šī informācija par
deklarēto iedzīvotāju skaitu uz nodokļu aprēķina gada 1.janvāri, ļauj
plānot budžeta ieņēmumus un izdevumus. To iedzīvotāju, kuri Siguldas
novadā deklarējušies aprēķina gadā pēc 1.janvāra, iedzīvotāju ienākuma
nodokļu daļa aiziet tai pašvaldībai, kuras teritorijā šis iedzīvotājs ir
deklarējies uz aprēķina gada 1.janvāri. Iestrādātā prasība par
deklarēšanos ir taisnīga pret pašvaldības nodokļu maksātājiem un
samērīga pret tām ģimenēm, kuras tikai šogad izlēmušas deklarēties
Siguldas novadā, jo pašvaldība ir noteikusi pārejas periodu deklarēšanās
prasībai.
Prognozējams, ka pabalsta ieviešanai būs nepieciešams paredzēt
finansējumu izglītības iestāžu budžetos - 2022. gadā 418 197 EUR un
2023. gadā 1 547 101 EUR apmērā.
Nav attiecināms.

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas
administratīvajām novada pašvaldības Klientu apkalpošanas pārvaldē, Siguldas novada
procedūrām
pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī Siguldas novada pašvaldības
attiecīgajā izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamais.
Informācija par
Konsultācijas nav veiktas. Saistošo noteikumi un paskaidrojuma raksts
konsultācijām ar pirms apstiprināšanas ievietots Siguldas novada pašvaldības interneta
privātpersonām
vietnē www.sigulda.lv.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

U. Mitrevics

