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  LĒMUMS 

Ķegumā 
 
2020.gada 16.septembrī                  Nr.KND1-3/20/284 

                                                                                                      (protokols Nr.23, 6.§) 
 
 

Par ēdināšanas maksu apstiprināšanu 
 

Izskatīts VPII “Birztaliņa“ vadītājas 02.09.2020. iesniegums ar lūgumu pārskatīt 
ēdināšanas maksu izglītības iestādē.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunkts nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt 
maksu par pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes. 

Izglītības likuma 59.panta trešās1 daļa nosaka, ka  to izglītojamo ēdināšanu, kuri 
izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no 
valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības 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.   

10.12.2019. Ministra kabineta noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un 
izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3.punkts nosaka, 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. 

Sagatavojot lēmuma projektu tika ņemti vērā Ķeguma novada pašvaldības izglītības 
iestāžu vadītāju viedoklis un priekšlikumi. 

ņemot vērā Finanšu komitejas 16.08.2020. atzinumu; 
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Tadeušs Vaļevko, Raivis 
Ūzuls, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt ēdināšanas maksu ar 2020.gada 1.novembri: 

1.1. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā –  

1.1.1. 1.-4.klasei EUR 1,42  

1.1.2. 5.-12.klasei EUR 1,25  

1.2. Birzgales pamatskolā-  

1.2.1. 1.-4.klasei EUR 1,42  

1.2.2. 5.-9.klasei EUR 1,00  

       1.3. VPII „Gaismiņa” - EUR 1,90  



 
 

 1.4.1.brokastis - EUR 0,45  

                   1.4.2. pusdienas - EUR  1,00  

                   1.4.3. launags - EUR 0,45  

 1.4. VPII „Birztaliņa”- EUR 1,90  

1.4.1.brokastis - EUR 0,45  

                   1.4.2. pusdienas - EUR 1,00  

                   1.4.3. launags - EUR 0,45  

2. Ar 2020.gada 1.novembri atzīt spēku zaudējušu Ķeguma novada domes 2020.gada 
8.janvāra lēmumu Nr. KND1-3/20/7 (protokols Nr.1, 7.§) “Par ēdināšanas maksu 
apstiprināšanu”. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmumu publicēšanu laikrakstā „Ķeguma novada ziņas”, 
pašvaldības mājas lapā un nosūtīšanu Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītājiem, pašvaldības izglītības speciālistei, Grāmatvedības un finanšu nodaļai. 

 
 
 
Sēdes vadītājs  (Personiskais paraksts)                                   R.Ūzuls 
18.09.2020.. 
datums 

 


