
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 

Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv  

 

LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.07.2019.                                                                                                    Nr. 245 

                                                                                                                       (protokols Nr. 8, 6.§) 

Par pakalpojumu maksu  

biedrības “Mēs pasaulē” organizētajām bērnu vasaras nometnēm 

 

Rugāju novada domē ir saņemts biedrības “Mēs pasaulē” iesniegums, kurā tiek lūgts 

apstiprināt ēdināšanas izmaksas ēdināšanas pakalpojumiem Rugāju novada vidusskolas telpās. 

Biedrība “Mēs pasaulē” organizē bērnu vasaras nometnes no 2019. gada 12. augusta līdz 

16. augustam un no 2019. gada 19. augusta līdz 23. augustam, un lūdz nodrošināt ēdināšanas 

pakalpojumus Rugāju novada vidusskolas telpās. Iesniegumam ir pievienota nepieciešamā 

ēdienkarte un produktu izmaksu aprēķins. 

Aprēķinot pakalpojumu maksu tika ņemts vērā, ka tiešās izmaksas vienas porcijas 

sagatavošanai ir EUR 0.50 brokastīm, launagam un vakariņām, kā arī EUR 0.70 pusdienām, bet 

netiešās izmaksas ir EUR 0.18 vienai ēdienreizei. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības sniegtajiem 

pakalpojumiem, Finanšu komitejas 2019.gada 11. jūlija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par Rugāju novada vidusskolas sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem 

biedrības “Mēs pasaulē” organizētajām nometnēm: 

1.1. maksa par brokastīm EUR 2,18 (divi euro un 18 centi)  vienai personai dienā; 

1.2. maksa par pusdienām EUR 3,43 (trīs euro un 43 centi)  vienai personai dienā; 

1.3. maksa par launagu EUR 2,18 (divi euro un 18 centi)  vienai personai dienā; 

1.2. maksa par vakariņām EUR 3,18 (trīs euro un 18 centi)  vienai personai dienā. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

19.07.2019.  
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