
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  
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                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 20.§) 

Par ēdināšanas maksas samazināšanu 

Rugāju novada domē ir saņemts biedrības “Mēs pasaulē” 2019. gada 5. septembra 

iesniegums, kurā tiek lūgts samazināt kopējās ēdināšanas izmaksas Biedrības „Mēs pasaulē” 

organizētajām bērnu vasaras nometnēm. Lūgums tiek pamatots ar to, ka samazinājās porcijas 

lielums un gatavošanā izlietoto produktu daudzums.  

Ar Rugāju novada domes 2019. gada 18. jūlija lēmumu tika noteiktas sekojošas maksas par 

ēdināšanas pakalpojumiem biedrības “Mēs pasaulē” organizētajām nometnēm: maksa par 

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

3,43 (trīs euro un 43 centi)  vienai personai dienā; maksa par launagu EUR 2,18 (divi euro un 18 

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

personai dienā. 

Faktiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas norādītas pievienotajā tabulā, atbilstoši 

Rugāju novada domes grāmatvedībā iesniegtajiem ēdināšanas sistēmas „Rausītis” ēdienreižu 

uzskaites statistikas aprēķiniem. 

 

Ēdienreizes 
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izmaksas 
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EUR 

brokastis 1,50 1,38 0,50 0,18 2,06 

pusdienas 2,50 2,17 0,75 0,18 3,10 

launags 1,50 1,01 0,50 0,18 1,69 

vakariņas 2,50 2,14 0,50 0,18  2,82 

Ņemot vērā ēdienreižu skaitu, kopējās ēdināšanas izmaksas samazinājās par EUR 197,38, 

līdz ar to pārrēķina kopējā summa sastāda EUR 1461,35 ( bez PVN).  

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 12. septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 

5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, 

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

1. Samazināt kopējo ēdināšanas maksu par EUR 197.38.  

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

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

20.09.2019.  
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