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                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 13.§) 

Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

 

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” (turpmāk Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts 

teritorijā ir izsludināta ārkārtas situācija. Ar Rīkojuma 4.3. apakšpunktu tika pārtraukta mācību 

procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti. 

Atbilstoši augstāk minētajam rīkojumam, mācību process attālināti notiek arī Rugāju 

novada izglītības iestādēs. Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka , kādiem mērķiem var tikt 

izlietota valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā 

situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves 

formas vai vietas);  

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī un maijā, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai 

piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos 

pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klases 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas); 

4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to 

publisko savā tīmekļvietnē. 

Atbilstoši Rīkojuma anotācijā sniegtajai informācijai, pašvaldība savā lēmumā var 

noteikt piemērotāko ēdināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, pārtikas pakas 

bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai citu ēdiena piegādes veidu. Valsts budžeta 

dotācijas izlietojumu uz vienu izglītojamo nosaka pašvaldība. 

Ņemot vēra piešķirto finansējumu, 0.71 EUR par vienu ēdienreizi vienam izglītojamam, 

lietderīgākais ēdiena piegādes veids ir pārtikas pakas. Pārtikas pakas tiks sagatavotas ņemot vērā 

mācību dienu skaitu attiecīgajā mēnesī un piešķirtā finansējuma apjomu (0.71 EUR par vienu 

attālināto mācību dienu). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 1. apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: 

Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Andris Leons, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka Rugāju novada dome aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir 

noteikta ārkārtējā situācija, izlietos tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. 
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un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). 

2. Noteikt, ka Rugāju novada dome aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir 

noteikta ārkārtējā situācija, izlietos tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 

7., 8. un 9. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), ja Rugāju 

novada domei būs neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi pēc 

šī lēmuma pirmā punkta izpildes; 

3. Ēdināšana tiks nodrošināta piegādājot pārtikas pakas reizi mēnesi uz izglītojamā 

deklarēto dzīvesvietu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

17.04.2020.  


