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Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīti un piešķirti 

ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada klātienes izglītības iestādēs (turpmāk – 

atvieglojumi), atvieglojumu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

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

vidējās izglītības programmu Aizputes novada klātienes izglītības iestādē.  

3. Noteikumi neattiecas uz tiem izglītojamiem, kam ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek segti no 

valsts piešķirtiem finansējumiem vai mērķziedojumiem. 

4. Atvieglojumu piešķiršanu nodrošina novada izglītības iestāžu direktori vai vadītāji. 

5. No pašvaldības budžeta nepieciešamo finansējumu izglītības iestāžu direktori vai vadītāji 

pieprasa reizē ar finanšu gada budžetu. 

 

II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt 

izglītojamam:  

6.1. kuram noteikta invaliditāte;  

6.2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;  

6.3. kurš atrodas aizbildnībā;  

6.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no 

bērniem turpina mācības klātienes izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu 

vecumu vai stājas laulībā. 

6.5. pusdienas izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadus veco bērnu sagatavošanu obligātajai 

pamatizglītībai programmu (papildināts ar 27.08.2014. saistošiem noteikumiem Nr.8). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
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7. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamam:  

7.1. no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss;  

7.2. no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no bērniem turpina 

mācības klātienes izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu;  

 

 

 

 

III. ATVIEGLOJUMU APMĒRS SKOLĀ 

8. Skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamam:  

8.1. kuram noteikta invaliditāte;  

8.2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;  

8.3. kurš atrodas aizbildnībā;  

/*8.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 16 gadiem, bet, ja kāds no 

bērniem turpina mācības klātienes izglītības iestādē, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 20 gadu 

vecumu;  

8.5. pusdienas izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadus veco bērnu sagatavošanu obligātajai 

pamatizglītībai programmu un 5. līdz 9.klašu izglītojamajiem”. (grozījumi ar 25.10.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.4, 25.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.8, grozījumi ar 

29.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3). 

 

 

IV. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA 

9. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu 

attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram.  Ja iesniegumam pievienojamos 

dokumentus, izņemot bāriņtiesas lēmumu, ir izdevusi dome,  iesniedzējs norāda tikai šo 

dokumentu nosaukumu un izdošanas datumu.  Iesniegumam  pievieno vai iesniegumā norāda uz 

šādiem dokumentiem:  

9.1. noteikumu 6.1. un 8.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā - invaliditāti apliecinošu dokumentu; 

9.2. noteikumu 6.2. un 8.2 apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņu par trūcīgās ģimenes 

statusu;  

9.3. noteikumu 6.3. un 8.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – bāriņtiesas lēmumu par 

aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;  

9.4. noteikumu 7.1..apakšpunktā noteiktajā gadījumā – izziņu par maznodrošinātās ģimenes 

statusu;  

9.5. noteikumu 6.4., 7.2. un 8.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā iesniedzējs apliecina, ka 

ģimene audzina trīs vai vairāk bērnus. Ja ģimenē ir bērns, kas sasniedzis 16 gadu vecumu, tad 

jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš turpina mācības klātienes izglītības iestādē; Minēto 

faktu pārbaudei izglītības iestādes vadītājam vai direktoram ir tiesības pieprasīt informāciju no 

citām valsts un pašvaldības institūcijām.  

 

V. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

10. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu izglītības iestādes vadītājs vai direktors pieņem trīs 

darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no izglītojamā 

vecāka vai likumiskā pārstāvja, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamam piešķirtā 

atvieglojuma apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts. 

11. Atvieglojumus piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas uz šādu termiņu:  

11.1. noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 7.2., 8.1., 8.3. un 8.4., 8.5 apakšpunktā noteiktajā gadījumā 

līdz mācību gada beigām; 

11.2. noteikumu 7.1. un 8.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz attiecīgajā dokumentā 

norādītā termiņa beigām. 
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12. Atvieglojumus nepiešķir, ja izglītojamais neatbilst nevienam no šajos noteikumos 

noteiktajam kritērijam vai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis nav sniedzis patiesas 

ziņas par faktiem, kas ir pamatā atvieglojumu piešķiršanai.   

13. Ja ir izmainījušies apstākļi, kas bija par pamatu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus, 

izglītojamā vecākiem vai personai, kura pārstāv izglītojamā intereses ir pienākums nekavējoties 

informēt izglītības iestādes vadītāju vai direktoru. 

14. Atvieglojumus pārtrauc, ja:  

14.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst kādam šo 

noteikumu kritērijam;  

14.2. ģimenei ir atcelts trūcīgas ģimenes statuss; 

14.3. izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē. 

 

15.Izglītojamajam atvieglojumus piešķir pēc viena no šo noteikumu II un III nodaļā minētajiem 

kritērijiem. 

 

VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

16. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, izglītības iestāde atsaka atvieglojumu 

piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 

kārtību. Izglītības iestādes lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 

atvieglojumu mēneša laikā var pārsūdzēt Aizputes novada domē. 

17. Aizputes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā  rajona tiesā. 

 

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

18. Pārējo atvieglojumu saņemšanu pēc saistošajos noteikumos noteiktiem vienotiem kritērijiem  

novada izglītības iestādes  nodrošina  sākot ar 2013.gada 1.janvāri. 

19. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

20. Pašvaldības iestāžu darbinieki nodrošina savu pienākumu izpildei saņemtas informācijas 

konfidencialitāti. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības 

iestādēs 

paskaidrojuma raksts. 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 
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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 ēdināšanas 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 ēdināšanas izdevumu 

atvieglojumus 1.-4.klašu izglītojamiem. Ministru kabineta 

2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 

pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai" paredz 

valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām 1.klašu 

izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai Ls 0,80 dienā, taču 

ņemot vērā, ka tas ir nepietiekami, pašvaldība kompensēs 

ēdināšanas izdevumu starpību.  

 

2.Īss projekta satura izklāts Grozījumu projekts paredz nodrošināt 2.-4.klašu skolēniem maksa 

par ēdināšanas pakalpojuma izmantošanu tiks kompensēta 100% 

apmērā. Saistošie noteikumi paredz atvieglojumus 50 % apmērā  

brīvpusdienu saņemšanai izglītojamiem no trūcīgām ģimenēm un 

100% apmērā izglītojamiem ar saistošajos noteikumos 

norādītajiem veselības traucējumiem.  

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Lai apzinātu šo saistošo noteikumu papildus ietekmi uz pašvaldības 

budžetu,  tika lūgta informācija no pagastu pārvaldēm un Aizputes 

izglītības iestādēm par izglītojamo skaitu, piešķirtajām brīvpusdienām 

2.līdz 4. klašu audzēkņiem. Pēc apkopotās informācijas, ar budžeta 

grozījumiem noteikumu 8.5 punkta īstenošanai 2012.gadā, papildus 

brīvpusdienām  tiks piešķirti LVL 5386,00. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Aizputes novada vispārējās 

izglītības iestādes. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas 
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Novada domes priekšsēdētājs      Aivars Šilis 

 


