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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.3, 29.punkts) 

Talsos  

28.02.2023.  Nr.72 

 

Par ēdināšanas izmaksu segšanu Talsu novada izglītības iestāžu izglītojamiem 

 

Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, 

piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka valsts 

finansējuma apmēru ēdināšanas izdevumu segšanai 1. – 4. klašu izglītojamajiem. Izglītības 

likuma 59. panta trešā prim daļa nosaka, ka pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas 

izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības 

iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1. – 4. 

klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā 

apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), izmantojot valsts finansējumu 

ēdināšanas izdevumu segšanai 1. – 4. klašu izglītojamajiem un paredzot papildu līdzekļus no 

Pašvaldības budžeta, nodrošinās ēdināšanas izdevumu segšanu Talsu novada vispārizglītojošo 

skolu 1. – 7. klašu izglītojamajiem un bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas 

obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei otrā apmācību gada programmu Talsu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – 6-gadīgo apmācība). Kopējais finansējums no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu ēdināšanas izdevumu segšanu minētajai 

izglītojamo mērķauditorijai, 2023.gadā sastādīs ap 0,6 miljoni eiro. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5., 6., 11. un 13. apakšpunktu, 

59.panta trešo prim daļu, Talsu novada domes Izglītības, sociālo un veselības jautājumu 

komitejas 2023. gada 7.februāra un Finanšu komitejas 2023. gada 15. februāra lēmumu, 

 

Talsu novada dome nolemj: 

 

1. Segt šādas Talsu novada izglītības iestāžu nodrošinātās izglītojamo ēdināšanas izmaksas 

par dienām, kad izglītojamais apmeklējis izglītības iestādi: 

1.1.  pusdienu izmaksas – Talsu novada vispārizglītojošo skolu 1. – 7. klašu izglītojamiem; 

1.2.  brokastu, pusdienu un launaga izmaksas – Talsu novada pašvaldības dibināto izglītības 

iestāžu pirmsskolas izglītības programmu: 

1.2.1. bērniem, kuri apgūst 6-gadīgo apmācību; 

1.2.2. bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu 

diagnozi “smaga pārtikas nepanesība”; 

1.2.3. bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. 

2. Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas lēmuma 1.1. un 1.2.1. apakšpunktā minētajiem 

izglītojamajiem tiek segtas laika posmā no attiecīgā mācību gada 1. septembra līdz 
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31.maijam, bet lēmuma 1.2.2. un 1.2.3. apakšpunktā minētajiem izglītojamajiem visu 

kalendāro gadu. 

3. Noteikt, ka valsts finansējums ēdināšanas izdevumu segšanai vispārizglītojošajai skolai tiek 

piešķirts proporcionāli izglītojamo skaitam attiecīgās iestādes 1. – 4. klašu grupā uz 

attiecīgā kalendārā gada 1. janvāri un 1. septembri. 

4. Noteikt, ka finansējums no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts: 

4.1. Talsu Kristīgās vidusskolas: 

4.1.1. 1. – 4.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai starpības apmērā, kas 

rodas no Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības 

programmas Talsu pilsētā, noteiktās zemākās cenas apmēra 1. – 4. klašu 

izglītojamajiem un valsts finansējuma par katru izglītojamo; 

4.1.2. 5. – 7.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai starpības apmērā, kas 

rodas no Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības 

programmas Talsu pilsētā, noteiktās zemākās cenas apmēra 5. – 7. klašu 

izglītojamajiem un summas, kuru nav iespējams segt no neiztērētajiem valsts un 

Talsu novada pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem 1. – 4.klašu grupā; 

4.2. Talsu novada pašvaldības dibināto vispārizglītojošo skolu: 

4.2.1. 1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai starpības apmērā, kas 

rodas no noteiktās komplekso pusdienu cenas un valsts finansējuma par katru 

izglītojamo; 

4.2.2. 5. – 7. klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai starpības apmērā, kas 

rodas no noteiktās komplekso pusdienu cenas 5. – 7. klašu grupā un summas, 

kuru nav iespējams segt no neiztērētajiem valsts un Talsu novada pašvaldības 

piešķirtajiem budžeta līdzekļiem 1. – 4. klašu grupā. 

5. Noteikt, ka izglītības iestādē neizmantotie valsts budžeta līdzekļi vispirms izlietojami 5. – 

7. klašu izglītojamo ēdināšanai. Ja pēc 5. – 7. klašu izglītojamo ēdināšanas ir neizmantoti 

valsts budžeta līdzekļi, tie saskaņā ar izglītības iestādes izstrādātiem nosacījumiem, kas 

saskaņoti ar Talsu novada Izglītības pārvaldi, izmantojami 8. – 9.klašu izglītojamo 

ēdināšanai. 

6. Noteikt, ka finansējums no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas 

izdevumu segšanai Talsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pirmsskolas 

izglītības programmu bērniem, kuri apgūst 6-gadīgo apmācību, tiek piešķirts katrai 

izglītības iestādei saskaņā ar Talsu novada pašvaldības apstiprināto ēdināšanas maksas 

izcenojumu, piemērojot apmeklējuma koeficientu 0,9, savukārt 6-gadīgo apmācības 

bērniem, kuri pirmsskolas izglītības programmu apgūst Sabiles pamatskolā un Rojas 

vidusskolā, ēdināšanas līgumcenas apmērā, kas noteikta ar izglītojamo ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzēju noslēgtajā līgumā. 

7. Noteikt, ka bērnam, kurš apgūst 6-gadīgo apmācību, ēdināšanas izmaksas netiek segtas, ja 

vecākam (likumiskajam pārstāvim) par attiecīgā bērna ēdināšanu iepriekšējā periodā ir 

izveidojies parāds. Ēdināšanas izmaksas attiecīgajam bērnam sāk segt ar brīdi, kad veikta 

parāda samaksa. 

8. Atļaut Talsu novada pašvaldības dibinātajai vispārizglītojošai skolai piešķirtos, bet 

neizmantotos Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļus izmantot pārtikas produktu 

iegādei vai ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai ne vairāk kā četros attiecīgās 

vispārizglītojošās skolas organizētajos izglītojošajos pasākumos viena mācību gada 

ietvaros. 

9. Uzdot Talsu novada Izglītības pārvaldei organizēt līguma ar Talsu Kristīgo vidusskolu par 

ēdināšanas izmaksu segšanu noslēgšanu. 

10. Uzdot Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai nodrošināt Talsu novada pašvaldības un valsts piešķirto budžeta līdzekļu 
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izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai izlietojuma uzskaiti katrā izglītības iestādē 

atbilstoši finansējuma avotam. 

11. Uzdot Talsu novada pašvaldības dibināto vispārizglītojošo skolu direktoriem: 

11.1. veikt visas nepieciešamās darbības izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai; 

11.2. nodrošināt, ka Talsu novada pašvaldības un valsts piešķirtie budžeta līdzekļi 

izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai tiek izlietoti šajā lēmumā noteiktajā 

kārtībā. 

12. Noteikt, ka lēmums tiek piemērots ar 2023. gada 1. martu. 

13. Ar 2023.gada 1.martu atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada domes 2022. gada 27. janvāra 

lēmumu Nr. 6 “Par brīvpusdienām izglītības iestāžu izglītojamiem Talsu novadā”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         E. Kārkliņa 
 

Katlaps 29468902 

uldis.katlaps@talsi.lv 

 

Lēmumu nosūtīt: 

1. Talsu novada izglītības pārvaldei; 

2. Talsu Kristīgā vidusskolai; 

3. Talsu novada pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm; 

4. Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 


