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APSTIPRINĀTI 

Rucavas novada domes 

2014. gada 24.janvāra  

sēdē (prot.Nr.3, 5.6.) 

  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas 

novada vispārējās izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

pirmskolas grupās” 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Rucavas novada domes 2013.gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada vispārējās 

izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupās” šādus 

grozījumus: 

1. izteikt saistošo noteikumu 6.punktu sekojošā redakcijā: 

„6. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt 

izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu”. 

2. izteikt saistošo  noteikumu 7. punktu sekojošā redakcijā: 

„7. Vispārizglītojošā izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības 

saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu līdz 9.klasei 

(ieskaitot)”. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                    Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 

SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM NR. 2 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas 

novada vispārējās izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

pirmskolas grupās” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                           Līga Stendze 

 
 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz  Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas11.punktu, likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz   izglītojamo pusdienu maksas 

atvieglojumus Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēs 

un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupās. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada dome. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu " Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu un  Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu 
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