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Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Lielvārdes
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem
Īstenojot ģimenei draudzīgas pašvaldības politiku, Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk
– pašvaldība) papildu Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 “Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 3.punktā noteiktajiem 1,42 euro dienā vienam
izglītojamam 1., 2., 3. un 4.klasē, pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības
iestādēs nodrošināja finansējumu 100 % apmērā vienai ēdienreizei (pusdienas) 5 – 6 gadīgajiem
un 5. – 9.klašu izglītojamiem. Pašvaldība finansē pārtikas produktu daļu un citus ar ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanu saistītus izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, telpu uzturēšanas
izdevumi, inventāra lietojums, u.tml.). Saskaņā ar spēkā esošo 2017.gada 27.decembra
Lielvārdes novada domes lēmumu Nr.584 “Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību
izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm”,
pašvaldības finansējums pusdienām skolās vidēji ir 1,98 EUR uz izglītojamo.
2019.gada 10.decembrī ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.614 “Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
(turpmāk – Noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības
programmas 1., 2., 3. un 4.klasē. Noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka valsts budžeta līdzekļu
apmērs vienam izglītojamam valsts izglītības iestādēs ir 1,42 euro dienā, bet pašvaldību un
privātajās izglītības iestādēs – 0,71 euro dienā.
Lai arī turpmāk nodrošinātu Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu, rūpējoties par novada skolēnu veselības, attīstības un
labsajūtas pamatnosacījumiem, budžetā nepieciešams paredzēt pašvaldības finansējumu šim
mērķim.
Ņemot vērā augstākminēto, izglītības iestāžu vadītāju un izglītības iestāžu skolas padomju
viedokli, ir ierosināts sekojošs ēdināšanas pakalpojuma finansēšanas modelis:
1. 2019./2020.mācību gada II semestrī, tas ir, no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada
31.maijam, no pašvaldības līdzekļiem tiek saglabāta esošā ēdināšanas pakalpojuma
finansēšanas kārtība:
1.1. pašvaldība finansē pārtikas produktu iegādi 5 – 6 gadīgajiem izglītojamiem ne vairāk
kā 1,05 EUR dienā;
1.2. pašvaldība finansē pārtikas produktu iegādi 1.–4.klašu izglītojamiem ne vairāk kā 0,34
EUR dienā;
1.3. pašvaldība finansē pārtikas produktu iegādi 5.–9.klašu izglītojamiem ne vairāk kā 1,05
EUR dienā;
1.4. pašvaldība papildus pārtikas produktu daļai finansē citus ar ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanu saistītus izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, telpu uzturēšanas
izdevumi, inventāra lietojums, u.tml.), ne mazāk kā 0,93 EUR uz izglītojamo skolās.
2. 2020./2021.mācību gadā noteikt sekojošu ēdināšanas pakalpojuma finansēšanas kārtību:

2.1. pašvaldība finansē pārtikas produktu iegādi 5 – 6 gadīgajiem izglītojamiem ne vairāk
kā 1,05 EUR dienā;
2.2. pašvaldība finansē pārtikas produktu iegādi 1. – 4.klašu izglītojamiem ne vairāk kā
0,34 EUR dienā;
2.3. pašvaldība papildus pārtikas produktu daļai finansē citus ar ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanu saistītus izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, inventāra iegāde,
pamatlīdzekļu nolietojums, telpu uzturēšanas izdevumi, inventāra lietojums u.c.),
saskaņā ar cenrādi un ne mazāk kā 0,93 EUR uz izglītojamo skolās.
2.4. Tiem izglītojamiem, kuru ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai netiek nodrošināts
pašvaldības finansējums pārtikas produktu iegādei, nodrošināt vienu ēdienreizi ar
izglītojamo līdzfinansējumu 1,05 EUR, ievērojot, ka pašvaldība papildus pārtikas
produktu daļai finansē citus ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu saistītus
izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, telpu uzturēšanas izdevumi, inventāra lietojums,
u.tml.).
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punkts noteic pašvaldības pienākumu noteikt tos
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, un 13.punkts nosaka pienākumu
nodrošināt ēdināšanu tās padotībā esošajās speciālās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības
grupās bērniem ar speciālām vajadzībām, speciālās izglītības klasēs Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un apmērā. Minētā likuma 59.panta 3.1 daļa nosaka, ka pašvaldība piedalās
to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst
pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4.klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus
no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.
2019.gada 30.decembrī Lielvārdes novada dome lēma par ēdināšanas pakalpojuma
finansēšanu un pieņēma lēmumu Nr.449 “Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”, ar to nosakot
ēdināšanas pakalpojuma finansēšanas kārtību līdz 2020.gada 31.maijam.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 11. un 13.punktu un 59.panta 3.1 daļu, Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 66.panta otrās daļas 1.punktu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. 2019./2020.mācību gada II semestrī, tas ir, no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada
31.maijam, no pašvaldības līdzekļiem finansēt pārtikas produktu iegādi izglītojamiem,
neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto dzīvesvietu:
1.1. 5 - 6 gadīgajiem izglītojamiem - ne vairāk kā 1,05 EUR dienā;
1.2. 1. – 4.klašu izglītojamiem - ne vairāk kā 0,34 EUR dienā;
1.3. 5. – 9.klašu izglītojamiem - ne vairāk kā 1,05 EUR dienā.
2. 2020./2021.mācību gadā no pašvaldības līdzekļiem finansēt pārtikas produktu iegādi
izglītojamiem, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto dzīvesvietu:
2.1. 5 – 6 gadīgajiem izglītojamiem - ne vairāk kā 1,05 EUR dienā;
2.2. 1. – 4.klašu izglītojamiem - ne vairāk kā 0,34 EUR dienā.
3. Izglītības iestādēm nodrošināt kompleksas pusdienas/dienas ēdienu visiem izglītojamiem,
ievērojot, ka produktu pašizmaksa tiek noteikta ne vairāk kā 1,05 EUR apmērā (neattiecas
uz speciālām ēdināšanām).
4. No pašvaldības līdzekļiem lēmuma 1.-3.punktā noteiktajos gadījumos papildus pārtikas
produktu daļai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto dzīvesvietu, finansēt
izglītojamiem citus ar ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu saistītus izdevumus (atlīdzība
darbiniekiem, inventāra iegāde, pamatlīdzekļu nolietojums, telpu uzturēšanas izdevumi,
inventāra lietojums u.c.) saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksas aprēķinu, skolās
ne mazāk kā 0,93 EUR uz izglītojamo.
5. No pašvaldības līdzekļiem finansēt starpību starp ēdināšanas izcenojumu (pakalpojuma
pašizmaksu) un Lielvārdes novada domes noteikto ēdināšanas pakalpojuma maksu,
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neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto dzīvesvietu, 2019./2020.mācību gada
II semestrī un 2020./2021.mācību gadā pirmsskolas izglītības 5 – 6 gadīgajiem izglītojamiem
ārpus mācību gada perioda un 1,5-4 gadīgiem izglītojamajiem.
6. No pašvaldības līdzekļiem finansēt starpību starp ēdināšanas izcenojumu (pakalpojuma
pašizmaksu) un Lielvārdes novada domes noteikto ēdināšanas pakalpojuma maksu,
neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto dzīvesvietu, 2019./2020.mācību gada
II semestrī un 2020./2021.mācību gadā izglītības iestāžu izglītojamiem, kuriem ir ārsta
slēdziens par laktozes nepanesību vai diagnoze “Celiakija”, ja izglītojamais nesaņem citus
ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus.
7. Visiem “brīvās izvēles” ēdināšanas pakalpojumiem noteikt cenas saskaņā ar spēkā esošo
Lielvārdes novada domes noteikto ēdināšanas pakalpojuma izcenojumu (pašizmaksu).
8. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļai ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai paredzēt nepieciešamo finansējumu, plānojot 2020.gada un
2021.gada budžetu.
9. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un tūrisma nodaļai
nodrošināt pieņemtā lēmuma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
10. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas un Finanšu un
ekonomikas nodaļas vadītājam nodrošināt 2019.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr.3
“Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Lielvārdes
novada pašvaldības izglītības iestādēs” pārskatīšanu un nepieciešamo grozījumu
sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai Lielvārdes novada domes 2020.gada marta
domes sēdē.
11. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.februāri.
12. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes 2019.gada
30.decembra lēmums Nr.449 “Par pašvaldības finansējumu ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”.
13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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