
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.24 
Cesvainē, 2014.gada 11.decembrī 
(sēdes protokols Nr.15, 5.§) 
 

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 30.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.4 

“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 

 
1. Izdarīt pašvaldības domes 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 

“Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās 
izglītības iestādēs” (Cesvaines Ziņas, 2013, Nr.3 ) šādus grozījumus: 
 

1.1. Izteikt noteikumu 4. punktu šādā redakcijā “Tiesības saņemt atvieglojumus 
ēdināšanas izdevumu samaksai vidusskolā, internātpamatskolā un 
pirmsskolā ir bērnam, kura ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni vai 
bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi apgūst vispārējās vidējās izglītības 
programmu klātienē, profesionālās pamatizglītības, vidējās profesionālās 
izglītības vai arodizglītības  programmu klātienē vai studē augstskolā 
dienas nodaļā pilna laika klātienē”; 
 

1.2. papildināt noteikumu 8.punktu aiz vārda “vidusskolā” ievietojot vārdu 
“internātpamatskolā”; 

 
1.3. izteikt 8.2. apakšpunktu šādā redakcijā “lai saņemtu saistošo noteikumu 

4.punktā noteiktos atvieglojumus, izziņu par mācībām vispārējās vidējās 
izglītības programmā klātienē, profesionālās pamatizglītības, vidējās 
profesionālās izglītības vai arodizglītības programmā klātienē vai 
augstskolā dienas nodaļā pilna laika klātienē”; 

 
1.4. papildināt noteikumu 9.punktu aiz vārda “vidusskolas” ievietojot vārdu 

“internātpamatskolas”; 
 

1.5. papildināt 10.punktu aiz vārda “vidusskolas” ievietojot komatu un vārdu 
“internātpamatskolas”; 
 

1.6. papildināt noteikumu 13.punktu aiz vārda “vidusskolas” ievietojot vārdus 
“vai internātpamatskolas”. 

 
2. Atcelt 2014.gada 12.novembra saistošos noteikumus Nr.20 “ Par grozījumiem 

Cesvaines novada domes 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada 
vispārējās izglītības iestādēs” 
 

3. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 

 
Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                   V.Špats 



Cesvaines novada domes 2014.gada 11.decembra saistošo noteikumu Nr.24 ”Par 
grozījumiem Cesvaines novada domes 2013.gada 30.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr.4 
“Par atvieglojumiem ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines novada vispārējās 

izglītības iestādēs” 
paskaidrojuma raksts 

 

Projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paplašina personu loku, 
kurām ir tiesības saņemt atvieglojumus 
ēdināšanas izdevumu samaksai Cesvaines 
novada vispārējās izglītības iestādēs.  

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai sniegtu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, 
saistošie noteikumi paredz tiesības daudzbērnu 
ģimenei saņemt 50% ēdināšanas izdevumu 
samaksas atvieglojumus, ja bērni mācās 
internātpamatskolā (līdz šim bija tikai vidusskola 
un pirmsskolā). Tiesības saņemt atvieglojumus 
novada izglītības iestādēs paredzētas arī 
daudzbērnu ģimenei, ja tās bērni līdz 24 gadu 
vecumam apgūst vispārējās vidējās izglītības 
programmu klātienē, profesionālās 
pamatizglītības, vidējās profesionālās izglītības 
vai arodizglītības  programmu klātienē vai studē 
augstskolā dienas nodaļā pilna laika klātienē. 
Saistošie noteikumi atceļ spēkā nestājušos 
domes 2014.gada 12.novembra saistošos 
noteikumus Nr.20 “ Par grozījumiem Cesvaines 
novada domes 2013.gada 30.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Par atvieglojumiem ēdināšanas 
izdevumu samaksai Cesvaines novada 
vispārējās izglītības iestādēs” 

Projekta ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kas 
izpaužas kā atvieglojumi ēdināšanas izdevumu 
samaksai novada izglītības iestādēs, būtiski 
neietekmēs pašvaldības budžetu. 

Projekta ietekme zu 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības 
vidi.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darbavietas 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 un Sociālās, kultūras un izglītības 
jautājumu komitejas sēdēs, un konsultācijas ar 
iedzīvotājiem netika paredzētas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                   V.Špats 
 

 


