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Saistošie noteikumi Nr. 32
APSTIPRINĀTI

ar Tērvetes novada domes
2013. gada 19.decembra
sēdes lēmumu (prot.16 paragrāfs Nr.9),
precizēti ar Tērvetes novada domes
2014. gada 23.janvāra
sēdes lēmumu (prot.Nr.1 paragrāfs Nr.34),
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32

“Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 7.punktu,
43.panta 13.punktu,
Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 11. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Tērvetes novada domes saistošie noteikumi ”Par izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumiem” (turpmāk - noteikumi) nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt
ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un
piešķiršanas kārtību.
2. Atvieglojumus piešķir:
2.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās
izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs;
2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu no 3. līdz 9.klasei citu
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir
Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības
programmu no 10.- 12.klasei citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru
deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Šo noteikumu izpratnē daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk
bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu
ģimenes statuss tiek saglabāts arī pēc tam, kad kāds no bērniem sasniedz 18 gadu
vecumu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērns turpina mācības
vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmās.
4. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no
valsts budžeta līdzekļiem.
5. Izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm
noteikts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu brīvpusdienām piešķir saskaņā ar Tērvetes
novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem.
II. Atvieglojumu apmērs
un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas,
pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Tērvetes novada
izglītības iestādēs
6. Bezmaksas pusdienas izglītības iestādes ēdnīcā tiek nodrošinātas sekojošiem
izglītojamajiem:
6.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības
iestādēs;
6.2. izglītojamajiem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu Tērvetes novada
izglītības iestādēs;
6.3. pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības
programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs.
7. Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem no
daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes
ēdnīcā.
8. Šo noteikumu 6.punkta apakšpunktos noteiktos izglītojamo ēdināšanas izdevumu
atvieglojumus piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora lēmumu.
9. Šo noteikumu 7.punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu atvieglojumus
piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu.
Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot
iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.
III. Atvieglojumu apmērs
un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības
programmu no 3. līdz 9. klasei citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu no 3. līdz 9.klasei citu
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir
Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas
atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes
apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības
iestādēs .

11. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot
iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno
izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.
12. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu.
13. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā
ēdināšanas izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajam
rēķinam, ievērojot šo noteikumu 10.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu
apmēru.
IV. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem no
daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.12.klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru
deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
14. Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības
programmu no 10.- 12.klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un
kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā
teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas
atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu
porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs .
15. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot
iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno
izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.
16. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada
pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu.
17. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā
ēdināšanas izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam
rēķinam, ievērojot šo noteikumu 14.punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu
apmēru.
V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
18. Lēmumi par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu tiek
sagatavoti, pieņemti un paziņoti adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
un citu normatīvo aktu noteikumiem, tos, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos,
pieņem izglītības iestādes direktors vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītājs.
19. Izglītības iestādes direktora vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē.
20. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI. Noslēguma jautājums
21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011.gada
28.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5 “Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība” .
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