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LĒMUMS 

Dobelē 

26.01.2017.          Nr. 22/1 

 

Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Dobeles novada pašvaldība 

 

Konsolidēts ar Dobeles novada domes 23.02.2017. lēmumu Nr.41/2 „Par grozījumiem 

Dobeles novada domes 2017. gada janvāra lēmumā Nr.22/1 „Par izglītojamajiem, 

kuru ēdināšanas izmaksas sedz Dobeles novada pašvaldība” 

 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un Izglītības likuma 17. panta trešās 

daļas 11. punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. Segt no Dobeles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem: 

 

1.1. ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri apgūst licencētu 

pamatizglītības programmu 5.– 6. klasē Pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs; 

1.2. ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Pašvaldības izglītības 

iestādēs apgūst licencētu pamatizglītības, vidējās vai profesionālās izglītības programmu un 

ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga, vakariņu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri 

Pašvaldības izglītības iestādēs apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu, un 

atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 

1.2.1. izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu 

noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

1.2.2. izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes 

pārbaudītiem un saskaņotiem datiem ir daudzbērnu ģimene, kuras aprūpē ir vismaz 

trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu 

uzskatāma arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā apgūst vispārējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību. 

1.2.3. ģimenes aprūpē esošiem bērniem, ja ģimenē ir bērns invalīds 

 

2. Ēdināšanas izdevumu apmaksu atbilstoši 1.2. apakšpunktā noteiktajam Pašvaldība uzsāk 

vai pārtrauc ar nākamo mēnesi pēc likumisko pārstāvju iesnieguma saņemšanas un datu 

pārbaudes veikšanas, vai jebkuras citas informācijas par 1.2. apakšpunktā minēto 

nosacījumu pastāvēšanu vai apstākļu maiņu saņemšanas. 

 

3. Izglītojamiem, kuri atbilst 1.2.2. apakšpunktā minētajam nosacījumam, ēdināšanas 

izdevumus no Pašvaldības budžeta līdzekļiem sedz sākot ar 2017. gada 1. februāri. 
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4. Noteikt, ka Pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tiek segtas, 

rakstveidā vienojoties ar komersantu, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus attiecīgajā 

izglītības iestādē, un veicot norēķinus par faktiski saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, 

nepārsniedzot ar Dobeles novada domes lēmumu noteikto maksimālo maksu –  1,42 euro 

dienā. 

 

5. Noteikt, ka Pašvaldības vispārējās, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras 

nodrošina ēdināšanas pakalpojumus, ēdināšanas izmaksas tiek segtas, nodrošinot 

finansējumu par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem atbilstoši Pašvaldības 

izglītības iestādes noteiktajai ēdināšanas pakalpojumu maksai, nepārsniedzot Dobeles 

novada domes noteikto maksimālo maksu – 1,57 euro dienā, bet Dobeles novada speciālās 

pirmsskolas izglītības iestādei “Valodiņa” - 1,92 euro dienā. 

 

6.Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas netiek segtas saskaņā ar šo lēmumu, ja ēdināšanas 

izmaksas tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. 

 

7. Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas netiek segtas izglītojamiem, kas apgūst pirmsskolas, 

pamatizglītības, vidējās vai profesionālās izglītības programmu ārpus Pašvaldības izglītības 

iestādes, neklātienes vidusskolas posmā vai tālmācībā. 

 

8. Par lēmuma izpildi atbildīga Dobeles novada Izglītības pārvalde un Dobeles novada 

Sociālais dienests. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.SPRIDZĀNS 

 


