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Mūsu Ref:  AMDM/SK Anne Marie Davies Macleod 

Jūsu Ref: Resursu un darbības pagaidu vadītāja 
 

  

 Education & Children’s Services 

 Woodhill House 

 Westburn Road 

Vecākiem/ aizbildņiem Aberdeen 

 AB16 5GB 

  

 Uzziņas: 
Telefons: 01467 533400 

 

  

 
2022.g. 5. decembrī 
 
Ļ.cien. vecāki/ aizbildņi, 

BEZMAKSAS ĒDINĀŠANA SKOLĀS INDUSTRIĀLĀ STREIKA LAIKĀ 

Es rakstu, lai informētu, ka visi skolēni, kuriem pašlaik ir tiesības uz likumā noteikto 
bezmaksas ēdināšanu skolā, saņems maksājumu £2,50 par katru neapmeklēto dienu 
sakarā ar skolas slēgšanu/ daļēju slēgšanu notiekošā industriālā streika dēļ. Lūdzu, ņemiet 
vērā – likumā noteiktā bezmaksas ēdināšana skolā tiek piešķirta vecākiem/ aprūpētājiem, 
pamatojoties uz viņu ienākumiem. Šis maksājums neattiecas uz 1. līdz 5. klases vecuma 
bērniem, kuriem ir tiesības uz vispārēju bezmaksas ēdināšanu skolā, kas nav atkarīga no 
ienākumiem. 
 
Atbilstošajām ģimenēm, kuras jau saņem likumā noteikto bezmaksas ēdināšanu skolā, 
maksājums tiks veikts automātiski; jums tam nav jāpiesakās. Maksājums tiks veikts tieši uz 
jūsu norādīto bankas kontu, parasti 3 darba dienu laikā pēc streika. 
 
 
Ģimenes, kurām ir mazi ienākumi, bet kuras pašlaik nesaņem bezmaksas ēdināšanu 
skolā, var pārbaudīt savas tiesības, aizpildot šādu tiešsaistes veidlapu: 
 
Check entitlement and apply for free school meals  

 
Bērni var saņemt bezmaksas ēdināšanu skolā, ja viņu vecāki (vai aprūpētāji) saņem 
kvalificētu pabalstu. 
 
Pašreizējie kvalificētie pabalsti un piemaksas ir šādas: 
 

• Ienākumu pabalsts (IS)  

• Uz ienākumiem balstīts nodarbinātības pabalsts (JSA)  

• Pensijas kredīts. (Garantijas kredīts) 

• Jebkura ar ienākumiem saistīta nodarbinātības pabalsta piemaksa 

• Bērnu nodokļa kredīts(CTC), bet ne Darba nodokļa kredīts, un jūsu gada ienākumi ir 
mazāki par £17,005  

• Bērnu nodokļa kredīts un Darba nodokļa kredīts, un gada ienākumi ir mazāki nekā £7,920  
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• Atbalsts saskaņā ar 1999.g. Imigrācijas un patvēruma likuma VI daļu Immigration and 
Asylum Act 1999 

• Universālais kredīts, ar samaksu līdz £660 mēnesī vai mazāk (tas ir balstīts uz jūsu 
faktisko neto algu, nevis uz Universālā kredīta skaitļiem) 
 (kvalificētie pabalsti un piemaksas var mainīties) 

Ja esat 16–18 gadus vecs un Jūs pats saņemat kādu no iepriekš minētajiem kvalificētajiem 
pabalstiem, Jūs varat pieteikties bezmaksas ēdināšanai skolā. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet: 
https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-info/assistance/free-school-meals/  

Ar cieņu 

 

Anne Marie Davies MacLeod  
Resursu un darbības pagaidu vadītāja 
Izglītības un bērnu pakalpojumi 
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