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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2013 
„Par groz ījumiem Koc ēnu novada domes 2012. gada 11. apr īļa saistošajos noteikumos 

Nr. 13/2012 „Par soci ālās pal īdzības pabalstiem Koc ēnu novad ā”” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma  
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 

35. panta trešo, ceturto un piekto daļu,  
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija  

noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu. 

 
 

1. Izdarīt Kocēnu novada domes 11.04.2012. saistošajos noteikumos Nr. 13/2012 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Kocēnu novada domes 2012. gada 11. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 
13/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā” 17. punktu šādā 
redakcijā: 

„17. Maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs”. 
1.2. Izteikt saistošo noteikumu VIII. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

       „VIII. Maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs”. 
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 35. punktu šādā redakcijā: 

                  „35. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir Ls 80,00.” 
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 49. punktu šādā redakcijā: 

„49. Tiesības saņemt maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu 50% apmērā 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir trūcīgo ģimeņu bērniem.” 

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 49¹. punktu šādā redakcijā: 
„49¹. Tiesības saņemt maksas atlaides par izglītojamo ēdināšanu 100% apmērā 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir trūcīgo ģimeņu piecgadīgiem un 
sešgadīgiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu.” 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 50. punktu šādā redakcijā: 
„50. Maksas atlaides par ēdināšanu 50% un 100% apmērā novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs piešķir divas reizes gadā - no 1. septembra līdz 31. decembrim 
un no 1. janvāra līdz 30. jūnijam.” 



  

 

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 51. punktu šādā redakcijā: 
„51. Lai saņemtu ēdināšanas maksu atlaides 50% vai 100% apmērā, trūcīgo 
ģimeņu vecākiem ir jāgriežas sociālajā dienestā un jāraksta iesniegums ar 
lūgumu piešķirt maksas atlaides par ēdināšanu novada pirmsskolas izglītības 
iestādēs.” 

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 53. punktu jaunā redakcijā: 
„53. Sākoties jaunam mācību pusgadam, trūcīgai ģimenei atkārtoti jāiesniedz 
dokumenti sociālajā dienestā, lai saņemtu maksas atlaides par ēdināšanu.” 

2. Noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā. 
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