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2020. gada 29. janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst.1600 

 

Sēdi atklāj plkst.1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 

Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Iveta 
Mame 

Nepiedalās: Valdis Līkosts – slimības dēļ, Sandra Grosberga – pamatdarbs, Artūrs 
Blumbergs – pamatdarbs, Oļegs Jurjevs - pamatdarbs, 

Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, finanšu speciālists 
Ingus Silnieks. 

Darba kārtība: 

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 1., 2., 3., un 4. klases izglītojamo ēdināšanas 
izmaksu segšanai no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame, 
Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-
protokoli/ 

1.p. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu  1., 2., 3., un 4. klases izglītojamo ēdināšanas izmaksu 

segšanai no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta  

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Konstatēts: Ar 01.01.2020. ir mainījusies 1., 2., 3., un 4. klases izglītojamo ēdināšanas izmaksu 
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segšanas kārtība. Ar 2020. gada 1. janvāri pašvaldībām ir jāpiešķir līdzfinansējums 1. - 4. klašu 
izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai. 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 14.pantu: Ministru kabineta kompetence izglītībā: 44) 
nosaka kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to 
izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 
4. klasē, un šo valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā, un  59.pantu, 
Izglītības sistēmas finansēšanas avoti: 31) 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. 
2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir 
un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. pants nosaka, ka valsts 
budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs ir 0,71 
euro dienā, 5. pants Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā šo noteikumu 3. punktā 
noteikto valsts budžeta līdzekļu apmēru vienam izglītojamam dienā, mācību dienu 
skaitu attiecīgajā mācību gadā un Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz attiecīgā 
gada 5. septembrim ievadīto un apstiprināto informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā 
mācību gada 1. septembrī, aprēķina valsts budžeta līdzekļu apmēru: 5.2. katrai 
pašvaldībai – to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās attiecīgās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldību un privātajās izglītības 
iestādēs.  

Atklāti balsojot:  

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame, 
Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

1.1.Segt no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta ēdināšanas izmaksas starpību, 
no valsts piešķirtā finansējuma 0.71 euro un faktiskajām ēdināšanas izmaksām, 
izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un  4. klasē 
Vaiņodes vidusskolā. 

1.2.Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un 
Vaiņodes vidusskolā izpildei. 

 
Sēde beidzas plkst.1605 
 
 
Sēdes vadītājs:                                …………………………………..  Visvaldis Jansons 
 

 

Sēdes protokolētājs    …………………………. Vita Barakauska 

 
 
 
Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī 
 


