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Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes
novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11.punktu
1.

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes
novada pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus:

1.1. svītrot 4.2.punktu;
1.2. izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā”
“4.3.pirmsskolas obligātās izglītības 5-6 gadīgiem izglītojamajiem - starpība starp
ēdināšanas pakalpojuma maksu un pašvaldības finansēto ēdināšanas pakalpojuma
maksas daļēju pārtikas produktu maksu un ēdināšanas pakalpojuma netiešām
izmaksām;”
1.3. papildināt ar 4.8.punktu šādā redakcijā:
“4.8. Vispārizglītojošās izglītības iestādēs atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas)
un pirmsskolas izglītības izglītojamiem ēdināšanas pakalpojuma atvieglojumu 100%
apmērā ir tiesības saņemt Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādes
izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērnu, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina
mācības vispārējās izglītības, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē un ģimenes
deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.”
1.4. papildināt ar 6.1.punktu šādā redakcijā:
“6.1. Atvieglojumus 4.8.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieprasa izglītojamā
vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes
vadītājam. Iesniegumam pievieno izziņu par bērna un ģimenes locekļu deklarēto dzīves
vietu un dokumentus, kas apliecina, ka ģimene audzina trīs vai vairāk bērnus.
Ja ģimenē ir bērns, kas sasniedzis 15 vai vairāk gadu vecumu, tad iesniegumam
pievieno dokumentu, kas apliecina, ka viņš turpina mācības vispārējās izglītības vai
profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.
Minētās informācijas pārbaudei izglītības iestādei ir tiesības pieprasīt
informāciju no citām valsts un pašvaldības institūcijām.”

1.5. svītrot 9.punktu.
1.6. papildināt ar IV. nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
10. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, izglītības iestāde atsaka atvieglojumu
piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
11. Izglītības iestādes lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
atvieglojumu mēneša laikā var apstrīdēt Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram, bet izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
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