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Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošie noteikumi Nr.35 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta trešo daļu  

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”, 

turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi: 

1.1.  Papildināt Saistošo noteikumu ar 1.3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.3.5. pabalsts brīvpusdienām skolā vai pirmskolas izglītības iestādē.” 

1.2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.³ sadaļu - Pabalsts brīvpusdienām skolā vai 

pirmskolas izglītības iestādē - šādā redakcijā: 

„3.³1.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna 

ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) 

tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, 

un bērns, kas sasniedz 18 gadu vecumu, un turpina mācības vispārējās 

izglītības iestādes klātienē) 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir 

deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³2.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna 

ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) 

tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm, kuras saņem GMI pabalstu, 100% apmērā 

no ēdināšanas maksas, ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski 

dzīvo Rēzeknes novada pašvaldībā. 

3.³3.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna 

ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) 

tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm 75% apmērā no ēdināšanas maksas, ja 

ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada 

pašvaldībā. 

3.³4.Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pabalsts bērna 

ēdināšanai pirmskolas izglītības iestādē (viena ēdienreize dienā – pusdienas) 

tiek piešķirts maznodrošinātām ģimenēm 50% apmērā no ēdināšanas maksas, 

ja ģimenes ir deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo  Rēzeknes 

novada pašvaldībā. 

3.³5.Pabalsts bērna ēdināšanai tiek piešķirtas uz laiku, līdz kuram ģimenei noteikts 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Pabalsta izmaksa tiek 

pagarināta, ja ģimene normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav zaudējusi 

tiesības saņemt šo pabalstu. 
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3.³6.Lai saņemtu pabalstu bērna ēdināšanai, vecāki iesniedz sociālajam 

darbiniekam rakstisku iesniegumu, izziņu no izglītības iestādes, kurā bērns 

uzsāk vai turpina mācīties. 

3.³6. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē 

ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma 

sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu 

par pakalpojuma saņēmējiem, atbilstoši Sociālā dienesta iesniegtajiem 

izrakstiem. 

3.³7.Sociālajam dienestam, izvērtējot situāciju, ir tiesības uz laiku pārtraukt 

piešķirto pabalsta izmaksu bērna ēdināšanai skolā, ja bērns neattaisnoti 

kavējis vairāk kā trešo daļu no mācību programmā noteikto stundu skaita 

mēnesī. Pabalsts tiek atjaunots, ja izglītojamais nākošā mēneša laikā pēc 

pabalsta pārtraukšanas ir regulāri apmeklējis izglītības iestādi.” 

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 1.septembri. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 M.Švarcs 
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