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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2015 
    

                                                                             apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       24.09.2015. lēmumu Nr.296 

(protokols Nr.15, 13.punkts) 

  

precizēti ar Alūksnes novada domes 

30.10.2015. lēmumu Nr.343 

(protokols Nr.17, 17.p.) 
     

Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu 

 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2013 ,,Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” šādu grozījumu un aizstāt 1.3.2. apakšpunktā skaitli ,,4” ar skaitli ,,5”. 
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta 

„Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2013 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Nepieciešams aktualizēt Alūksnes novada domes 2013.gada 

31.janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Par ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, lai 

precizētu, kuru klašu grupu izglītojamajiem ir tiesības saņemt 

ēdināšanas maksas atvieglojumus,  kā arī, ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.10.2015. atzinumu 

Nr.18-6/8186, precizēt un vienkāršot atsevišķas saistošo noteikumu 

normas. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saskaņā ar 2010.gada 28.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā 

paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu 

ēdināšanai” 3.punktu no 2015.gada 1.septembra valsts apmaksātas 

brīvpusdienas saņems 1.- 4.klašu skolēni, tāpēc ir nepieciešams 

precizēt noteikumu 1.3.2.apakšpunktu, ka ēdināšanas maksas 

atvieglojumus saņems 5.-12.klašu izglītojamie. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Nav ietekmes. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz vispārējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā “Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 
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