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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. Viena no likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā minētajām pašvaldību 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.). Sekmīgai izglītības apguvei, nepieciešams nodrošināt arī skolēnu ēdināšanu mācību 

periodā, kuru tagad jānodrošina vecākiem.  

Rugāju novada vidusskola un Rugāju novada Eglaines pamatskola ir veikusi ēdināšanas 

pakalpojumu izmaksu aprēķinus. Pēc Rugāju novada Eglaines pamatskolas iesniegtajām 

produktu izcenojumu aprēķiniem vienas porcijas cena ir: pusdienas pirmsskolai EUR 0,75; 

pusdienas 1.-4. klasei EUR 0,80; pusdienas 5.-9. Klasei EUR 0,85. Pēc Rugāju novada 

vidusskolas iesniegtajiem produktu izcenojumu aprēķiniem vienas porcijas cena 1.ēdināšanas 

blokā (lielā skolas ēka) ir: pusdienas 1.-4. klasei EUR 0,80; pusdienas 5.- 12. klasei EUR 0,85. 

Pēc Rugāju novada vidusskolas iesniegtajiem produktu izcenojumu aprēķiniem vienas porcijas 

cena 2.ēdināšanas blokā (mazā skolas ēka) ir: pirmsskolai pusdienas EUR 0,75, pusdienas                 

1.-4. klasei EUR 0,80. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu izglītojamajiem par 

porciju netiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis. 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina segt ēdināšanas izmaksas 

par pusdienām - vienu euro dienā katram izglītojamam, kurš mācās Rugāju novada izglītības 

iestādēs. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Izglītības likums 17. panta trešās daļas 

11. punktu, kas cita starpā paredz, ka novada pašvaldība  nosaka tos izglītojamos, kuru 

ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti: Sandra Kapteine, 

Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, 

ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

  Noteikt, ka Rugāju novada dome sedz ēdināšanas izmaksas par pusdienām - vienu euro 

dienā katram izglītojamam, kurš mācās Rugāju novada izglītības iestādēs, sākot no 2020. gada 

13. marta. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                      S.Kapteine 

31.03.2020.  
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