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Par ēdināšanas izmaksu segšanu 

 

Ministru kabinets 2020. gada 6. novembrī izdeva rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās 

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

ir izsludināta ārkārtas situācija. Ar Rīkojuma 5.13.2. apakšpunktu kopš 2021. gada 25. janvāra ir 

pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, izņemot pirmsskolas izglītības 

apguvi, un nodrošinātas mācības attālināti. 

Ministru kabinets 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk Noteikumi) paredz 

epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.  

Noteikumu 27.4 1. apakšpunkts paredz, ka pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes 

lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības 

iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

Pašvaldība savā lēmumā var noteikt piemērotāko ēdināšanas veidu – brīvpusdienu piegāde 

bērniem mājās vai 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). Papildus valsts piešķirtajam finansējumam 0.71 EUR apmērā, 

izpilddirektore ierosina piešķirt 0.71 EUR no pašvaldības budžeta par vienu ēdienreizi vienam 

izglītojamam pārtikas pakas iegādei 

Ar Rugāju novada domes 2020. gada 15. oktobra lēmumu noteikts, ka Rugāju novada dome 

sedz ēdināšanas izmaksas par pusdienām - vienu euro dienā katram izglītojamam, kurš mācās 

Rugāju novada izglītības iestādēs un mācību procesu apgūst attālināti no 2020. gada 26. oktobra. 

Līdz ar to 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamie saņems gan pārtikas pakas, gan vienu euro.  

Rugāju novada domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine ierosina segt ēdināšanas izmaksas 

par pusdienām - vienu euro un 71 cents dienā 5.-12. klases izglītojamo ēdināšanai, kuri mācās 

Rugāju novada izglītības iestādēs un mācību procesu apgūst attālināti. 

Noteikumu 27.4 1.2. apakšpunkts paredz, ka ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas 

tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde (ja izglītības iestāde 

atrodas citā pašvaldībā), pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina 

izglītojamā ēdināšanu vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā 

deklarēta izglītojamā dzīvesvieta. Rugāju novada dome plāno nodrošināt ar pārtikas pakām un 

finansējumi arī Rugāju novada administratīvajā teritorijā deklarētos izglītojamos, kuri mācās citu 

novadu izglītības iestādēs. 
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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 – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars 

Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 

  1. Noteikt, ka Rugāju novada dome saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

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

situācija un mācības notiek attālināti, izlietos tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 

1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai.  

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

deklarēto dzīvesvietu. 

  3. Noteikt, ka Rugāju novada dome papildus valsts piešķirtajam finansējumam 0.71 EUR 

apmērā, piešķirt 0.71 EUR no pašvaldības budžeta 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par 

laikposmu, kad mācības notiek attālināti, pārtikas pakas iegādei. 

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

un 71 cents dienā 5. – 12. klases izglītojamiem, kuri mācās Rugāju novada izglītības iestādēs par 

laikposmu, kamēr mācību process notiek attālināti. 

  5. Iepriekš minētās izmaksas tiek piemērotas no 2021.gada 25.janvāra. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 


