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Cesvainē, 2013.gada 30.janvārī 
(sēdes protokols Nr.3, 13.§) 
 

Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada 
vispārējās izglītības iestādēs 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu 

 
I. Vispārīgais jautājums 

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

piešķirti atvieglojumi ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada 
vispārējās izglītības iestādēs. 

 
II. Tiesības saņemt atvieglojumus 

 
2. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines  

vidusskolā (turpmāk – vidusskola) ir vidusskolas izglītojamajam, kura ģimene 
ir atzīta par trūcīgu. 

3. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines  
pirmsskolā „Brīnumzeme” (turpmāk – pirmsskola) ir pirmsskolas piecus un 
sešus gadus vecam izglītojamajam, kurš tiek sagatavots obligātās 
pamatizglītības apguvei un kura ģimene ir atzīta par trūcīgu. 

4. Tiesības saņemt atvieglojumus ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines  
vidusskolā un Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme” ir ģimeņu, kurā ir 3 un 
vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri iegūst vispārējo vidējo vai vidējo 
profesionālo izglītību, bērniem. 

5. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 2. punktā noteiktajiem  
audzēkņiem pienākas 100% apmērā 

6. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 3. punktā noteiktajiem  
audzēkņiem pienākas 100% apmērā. 

7. Atvieglojumi par ēdināšanas izdevumu samaksu noteikumu 4. punktā noteiktajiem  
izglītojamiem pienākas 50% apmērā. 

 
III. Atvieglojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 

 
8. Izglītojamā, kuram saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt atvieglojumus  

par ēdināšanas izdevumu samaksu vidusskolā un pirmsskolā, vecāki iesniedz 
vidusskolas vai pirmsskolas vadītājam iesniegumu un: 

8.1. lai saņemtu saistošo noteikumu 2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, uzrāda  
izziņu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu;  

8.2. lai saņemtu saistošo noteikumu 2.un 3.punktā noteiktos atvieglojumus, izziņu par  
ģimenes sastāvu un/vai izziņu par mācībām vispārējā vidējā vai vidējā 
profesionālajā izglītības iestādē vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības 
saņemt atvieglojumus. 

9. Vidusskolas vai pirmsskolas vadītājs informāciju par Cesvaines novada  
izglītojamajiem un viņu ģimenēm iegūst Cesvaines novada pašvaldībai 
pieejamās datu bāzēs.    

10. Ēdināšanas izdevumu atvieglojumus izglītojamiem piešķir ar vidusskolas vai  
pirmsskolas direktora/vadītāja lēmumu. 



11. Ja izglītības iestāžu izglītojamo vecāki nav iestādes noteiktajā kārtībā atteikuši  
izglītojamā ēdināšanu, iestādes vadītājam ir tiesības pārtraukt atvieglojumu 1 
mēnesi. 

12. Izglītības iestāde, pamatojoties uz pieņemtajiem lēmumiem, līdz nākamā mēneša  
3.datumam iesniedz domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā izglītojamo 
sarakstu, kuriem piešķirts finansējums ēdināšanas izdevumu samaksai, 
norādot faktisko ēdienreižu skaitu. 

13. Vidusskolas direktora vai pirmsskolas vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību var  
apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā Cesvaines novada 
domē. Domes lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 
IV. Noslēguma jautājums 

 
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
pašvaldības laikrakstā „Cesvaines Ziņas”. 
 
Domes priekšsēdētājs       V.Špats 
 

 

 

Cesvaines novada domes 2013.gada 30.janvāra saistošo noteikumu Nr.4 
„Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās 

izglītības iestādēs” 
paskaidrojuma raksts 

 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīti un  
piešķirti atvieglojumi ēdināšanas izdevumu samaksai 
Cesvaines novada vispārējās izglītības iestādēs trūcīgo 
ģimeņu skolas vecuma bērniem un daudzbērnu ģimeņu 
bērniem.  

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā noteikts, 
ka novada pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru 
ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta trešajā daļā noteikts, ka savu 
funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos 
gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus. 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldība ir noskaidrojusi izglītojamo skaitu, kuri nāk no 
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, un pašvaldības 
budžetā tam ir paredzēti līdzekļi. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci, lēmumus par atvieglojumu 
piešķiršanu izglītojamajiem pieņems iestāžu vadītāji. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība ir labvēlīga 
iedzīvotājiem, jautājums tika apspriests Finanšu komitejas 
sēdē un konsultācijas ar iedzīvotājiem netika paredzētas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs       V.Špats 



 
 

 


