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Rucavas novada Rucavas pagastā 

  

2013.gada 24.janvārī 

APSTIPRINĀTI 
ar Rucavas novada domes  

24.01.2013. sēdes lēmumu (prot. Nr.2, 3.1.)  

   

Rucavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2                                                

„Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada 

 vispārējās izglītības iestādēs un 5 un 6 gadīgo bērnu pirmskolas grupās” 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas  

11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rucavas novada vispārējās izglītības 

iestāžu un 5 un 6 gadīgo bērnu pirmskolas grupas izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt 

pusdienu maksas atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi), atvieglojumu apmēru, 

pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību. 

2. Atvieglojumus piešķir izglītojamajam, kurš apgūst obligāto  pirmsskolas izglītības vai 

pamatizglītības programmu Rucavas  novada vispārējās izglītības iestādē. 

3. Noteikumi neattiecas uz Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēm un klasēm, kurās 

izglītojamo pusdienu izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem. 

4. Atvieglojumu piešķiršanu nodrošina Rucavas novada Sociālais dienests. 

5. Pieprasījumu atvieglojumu piešķiršanai Sociālajam dienestam iesniedz Rucavas novada 

attiecīgās izglītības iestādes vadītājs vai direktors. 
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II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS  

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā  ir tiesības saņemt 

izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu. 

7. Vispārizglītojošā izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā  ir tiesības saņemt 

izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu līdz 9.klasei (ieskaitot). 

 

III. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

8. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novada Sociālais dienests pieņem trīs 

darba dienu laikā pēc izglītojamo saraksta  saņemšanas no mācību iestādes 

vadītāja/direktora. 

9. Atvieglojumus piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz mācību gada beigām. 

10. Atvieglojumus pārtrauc, ja izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē, 

par ko Rucavas novada Sociālo dienestu informē mācību iestādes vadītājs/direktors. 

 

IV. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

11. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu mēneša 

laikā var apstrīdēt Rucavas novada domē. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

12. Atvieglojumi tiek piemēroti ar nākamā kalendārā mēneša 1.datumu pēc saistošo 

noteikumu stāšanās spēkā. 

13. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
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Paskaidrojuma raksts 

Rucavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2 

„Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada 

 vispārējās izglītības iestādēs un 5 un 6 gadīgo bērnu pirmskolas grupās” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 

13.marta noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem", kas nosaka uztura normas un paredz nodrošināt 

veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Likuma 

"Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka Dome var pieņemt 

saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī  Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības 

kompetenci noteikt tos izglītojamos, kuru pusdienu izmaksas sedz 

pašvaldība. Nodrošinot normatīvo aktu prasību izpildi un veicinot 

to, lai veselīga uztura normām atbilstošas pusdienas būtu pieejamas 

pēc iespējas lielākam izglītojamo skaitam, nolemts izdot saistošos 

noteikumus, piešķirot pusdienu izdevumu atvieglojumus . 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz kompensēt izglītojamajiem maksu par pusdienu 

pakalpojuma izmantošanu 50 % apmērā  5.-6.gadīgajiem un 1.-

9.klašu izglītojamiem.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pieņemot šos saistošos noteikumus, 2013.gadā būs nepieciešami 

papildu pašvaldības budžeta līdzekļi Ls 5980 Ls  apmērā.  Ņemot 

vērā, ka aprēķins ir sastādīts uz visu bērnu skaitu, var pieņemt, ka 

faktiski summa varētu būt mazāka vidēji par 20% , jo ne visi 

izglītojamie katru dienu apmeklēs izglītības iestādi. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās  novada vispārējās izglītības iestādes. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas notika ar Vispārējās izglītības iestāžu, Sociālā 

dienesta speciālistiem un vecākiem. 
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