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lēmums Nr.4.2, prot.Nr.7 

 

Grozījumi Skrīveru novada domes  

2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3  

“Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

12.pantu un 43.panta trešo daļu  

 

1. Izdarīt Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3„ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 

šādus grozījumus:  

1.1. Papildināt noteikumus ar 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.8. pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības iestādē un/vai pusdienu 

izdevumu segšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10. -12.klašu skolēniem..” 

1.2. Papildināt 9.1 punktu aiz vārda „uz” ar vārdiem „ mācību iestādes izsniegto izziņu”. 

1.3. Papildināt noteikumus ar 9.3 punktu šādā redakcijā: 

“9.3 Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai Skrīveru novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs “Sprīdītis” un “Saulēni” (turpmāk – PI iestāde) un/vai pusdienu izdevumu segšanai 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā (turpmāk – Izglītības iestāde) 10.-12.klašu skolēniem  tiek 

piešķirts daudzbērnu ģimenēm, ja vismaz vienam no vecākiem pamatdzīvesvieta deklarēta 
Skrīveru novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

Lai tiktu piešķirts šo noteikumu 4.8.apakšpunktā minētais pabalsts, vienam no vecākiem 

vai likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums PI iestādē un/vai Izglītības iestādē un divas 

reizes gadā - līdz 15.februārim un līdz 15.septembrim - jāiesniedz mācību iestādes izdota izziņa 

gadījumā, ja  daudzbērnu ģimenē ir bērns vecumā no 18 līdz 24.gadiem, kurš  iegūst vispārējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību, kā arī rakstiski jāinformē PI iestāde un/vai Izglītības iestāde, 

ja bērns pārtrauc mācības semestra laikā.” 

1.4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Pamatojoties uz Finanšu un grāmatvedības nodaļā iesniegto PII iestādes sarakstu, 

4.8. apakšpunktā minētais pabalsts tiek pārgrāmatots uz PI iestādes ieņēmumiem. Pamatojoties uz 



Izglītības iestādes sagatavoto sarakstu un Finanšu un grāmatvedības nodaļā iesniegto rēķinu, 4.8. 

apakšpunktā minētais pabalsts tiek pārskaitīts ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu 

Izglītības iestādē.” 

2. 4.8.apakšpunktā minētais pabalsts tiek aprēķināts un izmaksāts, sākot ar 

2016.gada 2.ceturksni. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.Zālītis 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.6 

“Grozījumi Skrīveru novada domes 2013.gada 31.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.3  

„ Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” 

paskaidrojuma raksts 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, 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 Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība 

atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai 

palīdzību.  
 Skrīveru novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva, papildus 

līdzšinējai, ir no 2016.gada otrā ceturkšņa sniegt lielāku atbalstu 

daudzbērnu ģimenēm, kuru pastāvīgi deklarētā dzīvesvieta ir Skrīveru 

novada administratīvajā teritorijā, bērnu izglītošanā – nosakot 

brīvpusdienas Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 10. - 12.klašu 

skolēniem un ēdināšanas izdevumu 100%  segšanu Skrīveru novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs, tādējādi veicinot novada iedzīvotāju 

labvēlīgāku  sociālo vidi.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar grozījumiem tiek: 

1) ieviests jauns Skrīveru novada pašvaldības brīvprātīgā 

iniciatīvas pabalsta veids  -  pabalsts ēdināšnas izdevumu segšanai 

pirmsskolas izglītības iestādē un/vai pusdienu izdevumu 

segšanai Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10. -12.klašu 

skolēniem; 

2)  noteikta šī pabalsta saņemšanas un izmaksāšanas kārtība.  
3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Ieviešot jauno pabalsta veidu, ņemot vērā uz šo brīdi pieejamo 

informāciju par  bērnu/jauniešu skaitu no daudzbērnu ģimenēm, 

kas iegūst izglītību vispārējās izglītības iestādē, profesionālās 

izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādēs, Skrīveru 

novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīvas izpildei papildus sociālo 

pabalstu budžetā 2016.gadā nepieciešami 2200 euro. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana noteikta atbilstoši 

Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 

privātpersonām, jo grozījumi spēkā esošajos saistošajos 

noteikumos nosaka personām labvēlīgākus nosacījumus 

pašvaldības pabalsta saņemšanai. 

 

 

 

Priekšsēdētājs        A.Zālītis 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

