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Nr.1
16.01.2013. sēdes protokols Nr.2., 9.
Precizēti 20.03.2013., sēdes protokols Nr.5., 33.

Grozījumi 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos
Nr.5 „Par materiālo atbalstu Mazsalacas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt 2009.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par materiālo atbalstu
Mazsalacas novada pašvaldībā”, turpmāk – noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 2. nodaļu šādā redakcijā:
„2.1. Materiālu atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir bērniem, kuri mācās pašvaldības
mācību iestāžu 1.- 5. klasē”;
„2.2. Materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā personai (ģimenei), neizvērtējot
viņa materiālos resursus, un kura deklarētā dzīvesvieta nav Mazsalacas novads, ja personas
(ģimenes) darba vieta ir Mazsalacas novadā vai tai pieder nekustāmais īpašums Mazsalacas
novadā vai tā veic uzņēmējdarbību Mazsalacas novadā un tās bērni mācās Mazsalacas novada
pašvaldības mācību iestāžu 1.- 5. klasē”;
„2.3. Materiālo pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamiem piešķir ar novada domes
priekšsēdētāja rīkojumu, saskaņā ar mācību iestāžu iesniegtajiem izglītojamo sarakstiem,
apmaksājot pašvaldības izglītības iestādes ēdināšanas izdevumus vai naudu pārskaitot
pakalpojumu sniedzējam pēc rēķina saņemšanas.”
1.2. Paildināt noteikumu ar 3.3. punktu šādā redakcijā:
„ 3.3. Lēmumu par vienreizēju materiālu atbalstu izmaksu bērna piedzimšanas gadījumā vai
atteikumu izmaksāt pabalstu pieņem Mazsalacas novada pašvaldības kancelejas vadītāja.
1.3. Izteikt noteikumu 4.1. punktu šādā redakcijā:
„4.1. Domes priekšsēdētāja faktisko rīcību un Kancelejas vadītājas pieņemtos lēmumus var
apstrīdēt Mazsalacas novada domē.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī.
Domes priekšsēdētājs
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Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi tiek izdoti lai uzlabotu likuma Par pašvaldībām
15.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto pašvaldības funkciju izpildi, t.i.
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā).
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.pantu trešo daļu. Ar noteikumiem tiks paplašināts to personu loks, kas
būs tiesīgi saņemt materiālo atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, kā
arī precizētas administratīvās procedūras un to apstrīdēšanas kārtība.
Plānotais projekts neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo sākot ar
2013. gadu valsts apmaksā ēdināšanu arī 2. klases izglītojamo, tāpēc
kopumā nemainīsies izglītojamo skaits, kuriem no pašvaldības budžeta
līdzekļiem tiek apmaksāti ēdināšanas izdevumi.
Nav attiecināms.

Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas. Saistošos
noteikumus piemēros pašvaldības amatpersonas darba pienākumu
ietvaros.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
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