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Rucavas novada domes  

2014. gada 27. jūnija  

sēdē (protokols Nr.15, 3.1.)  

 

 RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7  

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 

„Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”” 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 
11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu 

 

 

1. Izdarīt Rucavas novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par 

izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. papildināt 7.punktu aiz vārdiem „100 % apmērā” ar vārdu „pusdienām”;  

1.2.  papildināt 8. punktu aiz vārdiem „līdz EUR 1,42 dienā” ar vārdu „pusdienām”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                                 Irēna Šusta 

  

mailto:dome@rucava.lv


 

 

 
 

     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2014. GADA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.7  

„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem  

Rucavas novadā””  

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                                              Irēna Šusta 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

 

 

Rucavas novadā ir spēkā 2014. gada 27. marta saistošie 

noteikumi Nr.4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas at-

vieglojumiem Rucavas novadā”. 

Grozījumi nepieciešami, lai precizētu un konkretizētu sko-

lēnu ēdināšanas maksas atvieglojumus atbilstoši sākotnē-

jai iecerei, t.i., tikai vienai ēdienreizei – pusdienām.  

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos konkrēti noteikts, 

ka skolēnu ēdināšanas maksas atvieglojumu apmērs 100 

% apmērā paredzēts pusdienu apmaksai. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos izmaiņas pašvaldības 

budžetā neradīs. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teritori-

jā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā.  

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz admin-

istratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada sociālais 

dienests.  

6.Normatīvie akti, saskaņā ar ku-

riem saistošie noteikumi saga-

tavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Izglītības 

likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma "Par 

pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. 
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