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Kārtība, kādā izlieto neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206
„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts
budžetā
paredzētos
līdzekļus
pašvaldībām
pamatizglītības
iestādes
skolēnu ēdināšanai” 7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas
Daugavgrīvas vidusskola (turpmāk – Skola) citu klašu izglītojamo ēdināšanai izlieto 1., 2.
un 3.klases izglītojamo ēdināšanai neizmantotos valsts budžeta līdzekļus.
2.
Noteikumu mērķis ir nodrošināt caurskatāmu un vienotu izvēles kritēriju
noteikšanu Skolas izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai gadījumos, kad rodas iespēja
neizmantotā valsts budžeta finansējumu izlietot izglītojamo ēdināšanai.
II. Komisija neizmantoto valsts budžeta līdzekļu izlietošanai
3.
Lai noteiktu, kuru izglītojamo ēdināšanai piešķirami valsts budžeta līdzekļi,
direktors ar rīkojumu izveido Skolas komisiju neizmantoto valsts budžeta līdzekļu
izlietošanai šādā sastāvā: skolas direktors– komisijas priekšsēdētājs, divi direktora
vietnieki – komisijas locekļi.
4.
Komisijas sēdē piedalās arī skolas sociālais pedagogs, skolas medicīnas māsa,
citi atbalsta personāla pārstāvji,
5.
Pēc nepieciešamības uz komisijas sēdi var būt pieaicināti klases audzinātāji,
kuri var sniegt papildinformāciju par skolēniem un skolēnu ģimenes stāvokli.
6.
Komisijas sēdes tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
7.
Sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.

8.
Sēdes gaitu protokolē sekretārs. Sēdes protokolus paraksta komisijas
priekšsēdētājs un protokolētājs.
9.
Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot. Ja balsu skaits dalās,
izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
10. Komisijas locekļiem aizliegts atrasties interešu konfliktā lēmuma pieņemšanas
laikā saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 18.
panta otro daļu. Ja pastāv interešu konflikts, komisijas loceklis atstāda sevi no konkrētā
lēmuma pieņemšanas.
11. Steidzamos gadījumos lēmumu vienpersoniski pieņem direktors sadarbībā ar
sociālo pedagogu vai klases audzinātāju.
III. Lēmuma pieņemšana par izglītojamajiem, kuru ēdināšana tiks nodrošināta par
valsts budžeta līdzekļiem
12. Neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir, ņemot
vērā šādus kritērijus:
12.1. izglītojamajiem no ģimenēm ar maznodrošināto vai trūcīgo statusu;
12.2. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm;
12.3. bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušajiem bērniem;
12.4. izglītojamajiem, kuru vienam vai abiem vecākiem piešķirts bezdarbnieka
statuss;
12.5. izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām;
12.6. izglītojamajiem, kuri pamesti novārtā, vai par kuriem vecāki nerūpējas
pienācīgi.
13. Komisija prioritārā secībā sastāda izglītojamo sarakstu, kuru ēdināšanai
piešķirami valsts budžeta līdzekļi. Prioritāte ir jaunākajiem klases izglītojamajiem.
14. Izglītojamo vecāki, kuriem ir maznodrošinātā statuss, raksta iesniegumu
direktoram ar lūgumu nodrošināt viņu bērnam bezmaksas pusdienas un iesniedz klases
audzinātājam vai sociālajam pedagogam.
15. Sociālais pedagogs pārbauda atbilstību maznodrošinātā statusam.
16. Mācību gada sākumā bezmaksas pusdienas pienākas pēc iesniegumu
iesniegšanas kārtības.
17. Pēc Skolas pieprasījuma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes nodaļa sniedz informāciju par
neizmantotajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā neizmantoto valsts budžeta līdzekļu
apjomu, komisija aprēķina izglītojamo skaitu, kuru ēdināšanu var nodrošināt par valsts
budžeta līdzekļiem noteiktajā periodā.
18. Ņemot vērā neizmantoto valsts budžeta līdzekļu apjomu un Noteikumu
13.punktā minēto sarakstu, komisija pieņem lēmumu par izglītojamajiem, kuru ēdināšana
noteiktajā periodā tiks nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem.
19. Noteikumu 18.punktā minētais lēmums tiek paziņots lēmumā minētajiem
izglītojamajiem vai viņu vecākiem un klases audzinātājiem.
20. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no ēdināšanas par
valsts budžeta līdzekļiem. Šajā gadījumā komisija pieņem lēmumu par labu nākamajam
izglītojamajam, kurš norādīts Noteikumu 13.punktā minētajā sarakstā.
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IV. Rīkojums par neizmantoto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu izglītojamo
ēdināšanai
21. Saskaņā ar komisijas pieņemto lēmumu direktors izdod Skolas rīkojumu par
izglītojamajiem, kuru ēdināšana noteiktajā periodā tiks nodrošināta par valsts budžeta
līdzekļiem, kuru iesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Finanšu
pārvaldes Budžeta izpildes nodaļā mācību gada laikā katru mēnesi līdz 5.datumam.
22. Sarakstu par izglītojamajiem, kuru ēdināšana noteiktajā periodā tiks
nodrošināta par valsts budžeta līdzekļiem, Skola nodod ēdināšanas uzņēmuma pārstāvim.
23. Skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes nodaļu nodrošina valsts budžetā paredzēto līdzekļu
skolēnu ēdināšanai izmaksu administrēšanu, uzskaiti un izlietojuma kontroli.
O.Seļutina

Direktore
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