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Par valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības  

vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu  

ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu 

  

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 61. panta 7. punkts paredz, ka Ministru Kabineta 

kompetencē ir noteikt kārtību, kādā tiek aprēķināti, piešķirti un izlietoti valsts budžetā paredzētie 

līdzekļi pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai, un šo valsts budžeta līdzekļu 

izlietošanas apmēru vienam skolēnam dienā. Minētā likuma 66. panta otrās daļas 1. punkts 

nosaka pašvaldību kompetenci – pašvaldība atbilstoši likumam sniedz palīdzību un atbalstu 

ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti, 

siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu. 

Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumi Nr.1206 “Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes 

skolēnu ēdināšanai” 3. punkts nosaka, ka valsts budžeta līdzekļus, paredzot 1,42 euro dienā 

vienam izglītojamam, plāno, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 1., 2., 3. un 4. klasē pašvaldības 

teritorijā esošajās izglītības iestādēs attiecīgā mācību gada 1. septembrī, un tos piešķir neatkarīgi 

no izglītības iestādes dibinātāja statusa. Šo noteikumu 5. punktā paredzēts, ka Izglītības un 

zinātnes ministrija, ņemot vērā noteikumu 3. punktā noteikto valsts budžeta līdzekļu apmēru 

vienam izglītojamam dienā, mācību dienu skaitu attiecīgajā mācību gadā un valsts izglītības 

informācijas sistēmā ievadīto informāciju par 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo skaitu attiecīgā 

mācību gada 1. septembrī, aprēķina valsts budžeta līdzekļu apmēru katrai pašvaldībai. 

Rugāju novada pašvaldība ir aprēķinājusi pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 

3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru, kas 

ir EUR 17 771, ņemot vērā, ka skolēnu skaits izglītības iestādēs pēc Valsts izglītības 

informācijas sistēmas datiem 01.01.2019. ir 74 (1. klasē – 13, 2., 3. un 4. klasē – 61). 

Pašvaldība ierosina apstiprināt valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu 

saskaņā ar pielikumu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumu Nr.1206 

“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 

pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 7. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība atbilstoši 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta līdzekļus attiecīgās pašvaldības 

teritorijā esošajām izglītības iestādēm 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai (ja izglītības 

iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 

citu klašu izglītojamo ēdināšanai), un 11. punktu, kas nosaka, ka minētie noteikumi piemērojami 

atbilstoši attiecīgā gada valsts budžetā apstiprinātajam finansējumam, ņemot vērā Finanšu 

komitejas 14.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis 

 
 

RUGĀJU NOVADA DOME 



2 
 

Brūvers, Lauris Krēmers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Apstiprināt valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības 

iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā sadalījumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Valsts budžeta dotācijas Rugāju novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 

2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanai 2019. gadā sadalījums uz 1 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  


