
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610  Fakss 65237611 

Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Jēkabpilī 

22.06.2011. APSTIPRINĀTI  
ar Krustpils novada domes  

 22.06.2011. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 10., 7.p.) 

Ar grozījumiem 
22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012/11 

 „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.2011/13 

 „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem,  

kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 
18.09.2013.(sēdes protokols Nr. 20., 56.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/23 

 „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.2011/13 

 „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem,  

kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 
20.11.2013.(sēdes protokols Nr. 22., 14.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/39 

 „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr.2011/13 

 „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem,  

kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2011/13 

 „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā ” 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām”15.panta 1. daļas 4. punktu 

 un 43.panta 3.daļu,  

Izglītības likuma 17. panta trešās. daļas 11. punktu, 

             

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka ēdināšanas (pusdienu) pabalsta (turpmāk arī- pabalsts) 

piešķiršanu, personām, kam ir tiesības saņemt pabalstu, pabalsta tā apmēru, piešķiršanas un 

izmaksas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

 2.Tiesības saņemt pašvaldības ēdināšanas(pusdienu) pabalstu ir ģimenēm, kuras 

deklarējušas savu dzīvesvietu Krustpils novada teritorijā un kuru bērni mācās Krustpils 

novada un  citu pašvaldību pirmsskolas 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmā un 

vispārizglītojošo skolu klātienes plūsmās.  

3. Ēdināšanas (pusdienu) pabalstu nepiešķir pirmās un otrās klases audzēkņiem. 



Grozījumi izdarīti saskaņā ar 18.09.2013 .(sēdes protokols Nr. 20., 56.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2013/23  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

4. Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Krustpils novada finanšu un 

grāmatvedības nodaļa, atbilstoši Domes apstiprinātajam ēdināšanas izcenojumam, savā 

darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.  

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība 

5. Pašvaldības pabalsta veids ir pabalsts audzēkņu ēdināšanas(pusdienu) izdevumu apmaksai 

pirmskolas izglītības iestādēs, pirmsskolas vecuma bērnu grupās  un 5- 6. gadīgo apmācībai 

un vispārizglītojošo izglītības iestāžu no 2 līdz 12. klases audzēkņiem, līdz 20 gadu vecuma 

sasniegšanai. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2012/11  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 

6. Pabalstu saņēmēju sarakstus, pagastu pārvaldes pa izglītības iestādēm iesniedz Krustpils 

novada pašvaldībā. 

7.Audzēkņi, kas apmeklē citu pašvaldību vispārizglītojošās skolas, tiesīgi saņemt pabalstu 

uzrādot ik mēnesi izglītības iestādes izsniegto izziņu par audzēkņa piederību attiecīgajai 

izglītības iestādei un izglītības iestādes apmeklējumu.  

8.Izdevumus ēdināšanai (pusdienām) apstiprina Krustpils novada dome ar Krustpils novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības budžetu”.  

9. Krustpils novada pašvaldības Finanšu komiteja apstiprina Krustpils novada audzēkņu, kas 

apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas 5-6 gadīgo bērnu apmācības programmu un 

vispārizglītojošo skolu klātienes plūsmu audzēkņu sarakstus divreiz gadā- apstiprinot 

budžetu un sākoties mācību gadam. 

10. Pabalstu ēdināšanas (pusdienu) izdevumu apmaksai piešķir 50% apmērā no pusdienu 

cenas dienā, bet ne vairāk kā 0.71 EUR ģimenēm, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu 

Krustpils novada teritorijā un kuru bērni mācās  citu pašvaldību  vispārizglītojošo skolu 

klātienes plūsmās.  
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2012/11  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 

Grozījumi izdarīti saskaņā ar 18.09.2013 .(sēdes protokols Nr. 20., 56.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2013/23  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

10
1
. Pabalstu ēdināšanas (pusdienu) izdevumu apmaksai piešķir 100% apmērā no pusdienu 

cenas dienā, ģimenēm, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Krustpils novada teritorijā un 

kuru bērni mācās Krustpils novada vispārizglītojošo skolu klātienes plūsmās  
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2012/11  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 



10.
2
 Ģimenēm, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Krustpils novada teritorijā un kuru bērni 

mācās  Krustpils novada  vispārējā izglītības iestādē un dzīvo internātā, Krustpils novada 

pašvaldība piešķir pabalstu ēdināšanas brokastu izdevumu apmaksai 0.43 euro un launaga 

izdevumu apmaksai 0.43 euro. Pabalstu piešķir saskaņā ar novada izglītības iestādes 

iesniegto skolēnu sarakstu, piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kas 

realizē ēdināšanu konkrētā izglītības iestādē. Pakalpojuma sniedzējs pašvaldībai piestāda 

rēķinu un sarakstu, kurā norāda skolēna faktisko ēdināšanu, viņa vārdu uzvārdu, faktisko 

dienu skaitu mēneši, kad skolēns ēdis brokastis, launagu, un summu  
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 18.09.2013 .(sēdes protokols Nr. 20., 56.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2013/23  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

Grozījumi izdarīti saskaņā ar 20.11.2013 .(sēdes protokols Nr. 22., 14.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2013/39  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

 

 

11. Izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās  citu pašvaldību  vispārizglītojošās skolās, 

ēdināšanas (pusdienu) talonus sagatavo un izsniedz no 25. līdz 30.datumam Pagastu 

pārvaldes, izņemot audzēkņus, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2012/11  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

12. Audzēkņi, kas apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes ,ēdināšanas 

(pusdienu) 5-6 gadīgo bērnu mācību programmas audzēkņiem pabalstu izdevumu apmaksai 

piešķir 50% apmērā no pusdienu cenas dienā, bet ne vairāk kā 0.71 EUR pēc izdevumu 

attaisnojošo dokumentu iesniegšanas Krustpils novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 

nodaļā.  
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 18.09.2013 .(sēdes protokols Nr. 20., 56.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2013/23  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

12
1
. Audzēkņiem, kas apmeklē Krustpils novada teritorijā esošās pirmsskolas izglītības 

iestādes un pirmskolas vecuma grupas un 5-6 gadīgo bērnu mācību programmas, ēdināšanas 

(pusdienu) pabalstu izdevumu apmaksai piešķir 100% apmērā  
Grozījumi izdarīti saskaņā ar 22.08.2012.(sēdes protokols Nr. 12., 2.p.) Krustpils novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.2012/11  „ Grozījumi 22.06.2011. Krustpils novada pašvaldības saistošos 

noteikumos Nr.2011/13  „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā”” 

13. Neizlietotie ēdināšanas (pusdienu) taloni netiek atprečoti. 

14. Pabalstiem piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē 

ēdināšanu katrā konkrētā skolā, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja un pašvaldības noslēgto 

līgumu un rēķinu ar klāt pievienotajiem atprečotajiem taloniem. 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

15. Ja pabalsta saņēmējs nav apmierināts ar Krustpils novada domes lēmumu tas ir tiesīgs to 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.  

 



IV. Noslēguma jautājums 

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Krustpils novada 

bezmaksas informatīvajā izdevumā „Krustpils novadnieks”. 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs  



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,Tālruņi 6 5237610  Fakss 65237611 

Banka: SEB banka Jēkabpils filiāle, konts LV55 UNLA 0050 0143 2307 5 

Jēkabpilī 

22.06.2011. APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 22.06.2011. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 10., 7.p.) 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2011/13 

„Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru 

dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā” 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar 

LR likuma 15.panta pirmās daļas 4.punkts, 21. 

panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta trešo 

daļu, saskaņā ar kuriem dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu izpildi.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir 

ēdināšanas pabalstu piešķiršanu  vispārizglītojošo 

skolu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta 

Krustpils novada teritorijā. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana 

neietekmē pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību 

attiecībā uz trešajām personām, izmaiņas nav 

paredzamas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojumu 

raksts ievietots www.krustpils.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētājs  K.Pabērzs 

 

 


