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Līgatnē 

Pielikums Nr. 2 

APSTIPRINĀTS: 

ar Līgatnes novada domes 

2015.gada 23.jūlija lēmumu 

/protokols Nr.12, 3.§/ 

  

Saistošie noteikumi Nr.15/16 

“Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu 

ģimeņu bērniem” 
 

Izdoti saskaņā ar  

Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6. punktu  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu  

Rīcības plāna “Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam” 3.2.22.3. punktu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmo daļu 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķiramas ēdināšanas 

maksas atlaides Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm par bērniem, kuri mācās 

Līgatnes novada vidusskolā vai apmeklē Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādi, un 

kuriem nav piešķirtas ēdināšanas maksas atlaides saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem.  

2. Mērķis – sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimeņu bērniem, nodrošinot tiesības saņemt 

pilnvērtīgu uzturu Līgatnes novada vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē, ievērojot 

regulāru ēšanas režīmu. 

3.Noteikumos izmantotie termini: 

3.1. Daudzbērnu ģimene - ģimene, kurā ir 3 un vairāk bērnu (arī audžuģimenē ievietoti 

un aizbildnībā esoši bērni) līdz 24 gadu vecumam, ja turpina mācības pilna laika 

izglītības iestādē.  

3.2. Ēdināšanas maksa – maksājums par brokastīm, pusdienām, launagu. 

3.3. Likumiskie pārstāvji – daudzbērnu ģimenes izglītojamā vecāki, audžuvecāki un 

aizbildņi. 

3.4. Izglītības iestāde – Līgatnes novada vidusskola un Līgatnes novada pirmsskolas 

izglītības iestāde. 
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4.Ēdināšanas maksas atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem tiek piešķirtas, neizvērtējot ģimenes 

(mājsaimniecības) ienākumus un materiālo situāciju. 

5. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs, ēdināšanas 

maksas atlaides nepiemēro. 

 

II. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas apmērs un organizēšanas kārtība 

 

6. Ēdināšanas maksas atlaides daudzbērnu ģimeņu bērniem ir 50% apmērā no kopējās ēdināšanas 

maksas izglītības iestādē. 

7. Lēmumu par ēdināšanas maksas atlaides piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksas 

atlaides pieņem Līgatnes novada Sociālais dienests, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja 

rakstisku iesniegumu un datu bāzēs pieejamo informāciju. Nepieciešamības gadījumā Sociālais 

dienests ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm. 

8. Lēmumu par ēdināšanas maksas atlaides piešķiršanu vai atteikumu piešķirt ēdināšanas maksu 

Sociālais dienests pieņem 10 darba dienu laikā no attiecīga iesnieguma saņemšanas dienas. 

9. Ēdināšanas maksas atlaide tiek piemērota no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz 

kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai (pirmsskolas izglītības iestādē – līdz kārtējā mācību 

gada 31.augustam). Sākoties jaunam mācību gadam, daudzbērnu ģimene atkārtoti pieprasa 

ēdināšanas maksas atlaides piešķiršanu. 

10. Vienas dienas ēdināšanas izmaksas izglītības iestādēs nosaka Līgatnes novada dome. 

11. Piešķirtā ēdināšanas maksas atlaide tiek piemērota bērna faktiski saņemtajam ēdināšanas 

pakalpojumam konkrētajā mēnesī saskaņā ar izglītības iestādes sniegtajām ziņām un Sociālā 

dienesta izdotu sēdes protokolu. 

12. Ēdināšanas maksas piemērotā atlaide netiek izmaksāta bērna likumiskajam pārstāvim, 

aprēķinātā atlaides kopsumma tiek novirzīta attiecīgās ēdināšanas maksas daļējai dzēšanai. 

13.Sociālais dienests veic ēdināšanas maksas atlaides saņemšanai nepieciešamo dokumentu 

noformēšanu un uzglabāšanu, organizē informācijas apriti ar Līgatnes novada izglītības 

iestādēm. 

14. Ja daudzbērnu ģimenes atbilstoši saistošajiem noteikumiem nav tiesīgas saņemt ēdināšanas 

maksas atlaidi vai nav izpildīts kāds no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, ēdināšanas 

maksas atlaide tiek atteikta. 

 

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Līgatnes novada domē. 

16. Līgatnes novada domes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

17. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma ‘Par pašvaldībām”45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs                                                       Ainārs  Šteins 


