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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rucavas novadā izglītojamos, kuriem ir 

tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus  (turpmāk – atvieglojumi), atvieglojumu 

apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību. 

2. Atvieglojumus par ēdināšanu piešķir: 

2.1. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītību vai vispārizglītojošās izglītības 

programmu līdz 9. klasei Rucavas novada izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas. 

2.2. izglītojamajam ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam, kura dzīvesvieta ir deklarēta Rucavas 

novadā un, kurš mācās vidusskolā vai profesionālās izglītības mācību iestādē ārpus Rucavas 

novada teritorijas; 

2.3. bērnam ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam, kura deklarētā dzīvesvieta ir Rucavas 

novads un, kurš apmeklē Rucavas novada pirmsskolas izglītības iestādi; 

3. Noteikumi neattiecas uz vispārējās izglītības iestādēm un klasēm, kurās izglītojamo pusdienu 

izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem. 

4. Katram izglītojamajam ir tiesības uz vienu atvieglojuma veidu. 

5. Atvieglojumu piešķiršanu organizē Rucavas novada Sociālais dienests. 

6. Atvieglojumu apmaksu veic Rucavas novada dome no Rucavas novada sociālā dienesta 

budžeta. 

 

II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS 

 

7. Rucavas novada pirmsskolas izglītības un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs atvieglojumu 

100% apmērā ir tiesības saņemt: 

7.1. izglītojamajam, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu; 

7.2. izglītojamajam, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītības programmu līdz 9.klasei ieskaitot; 

7.3. bērnam ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam.  
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8. Vidusskolās un profesionālās izglītības mācību iestādēs ārpus Rucavas novada teritorijas 

atvieglojumu līdz EUR 1,42 dienā ir tiesības saņemt: 

 8.1. izglītojamajam ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam. 

 

III. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. Pieprasījumu par atvieglojumiem Rucavas novada pirmsskolas izglītības un 

vispārizglītojošajās izglītības iestādes izglītojamajiem iesniedz izglītības iestāžu vadītāji.  

10. Noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā atvieglojumus pieprasa bērna vai 

izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis vai pats izglītojamais sasniedzot pilngadību, 

Rucavas novada sociālajā dienestā iesniedzot: 

10.1. iesniegumu; 

10.2. invaliditāti apliecinošu dokumentu; 

10.3. izglītības iestādes izdotu izziņu- reizi pusgadā; 

10.4. maksājuma par ēdināšanu apliecinošu dokumentu no izglītības iestādes; 

10.5. ja izglītības iestāde nenodrošina ar ēdināšanu, Rucavas novada sociālais dienests 

atvieglojumu piešķiršanas gadījumu risina individuāli. 

 

IV. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

11. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novada pirmsskolas izglītības un 

vispārizglītojošajās izglītības iestāžu izglītojamajiem, Rucavas novada Sociālais dienests pieņem 

trīs darba dienu laikā pēc izglītojamo saraksta saņemšanas no mācību iestādes vadītāja. 

12. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu bērnam ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam un 

izglītojamajam ar invaliditāti līdz 24 gadu vecumam Rucavas novada Sociālais dienests pieņem 

piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, par 

pieņemto lēmumu rakstiski informējot atvieglojumu pieprasītāju desmit darba dienu laikā. 

13. Par ēdināšanas atvieglojumiem vidusskolās un profesionālās izglītības mācību iestādēs ārpus 

Rucavas novada teritorijas, sociālais dienests var slēgt līgumu ar izglītības iestādi vai ēdināšanas 

firmu par bezskaidras naudas norēķiniem ēdināšanas atvieglojumu segšanai. 

14. Atvieglojumus piešķir par mācību gadu.  

15. Atvieglojumus pārtrauc, ja bērns vai izglītojamais pārtrauc mācības vai apmeklējumu 

attiecīgajā izglītības iestādē. 

 

V. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

16. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, Rucavas novada sociālais dienests pieņem 

lēmumu atteikt atvieglojumu piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

17. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu var apstrīdēt 

Rucavas novada domē. 

 

VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem 2013. gada 24. janvāra Rucavas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr.2 „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada vispārējās 

izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupās” 

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

noteikumu stāšanās spēkā. 

20. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                            Irēna Šusta 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM 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  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz  Izglītības 

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

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi  nosaka Rucavas novadā izglītojamos, 

kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, 

atvieglojumu apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību 

 

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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