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Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1733 “Par 
skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” 
________________________________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta                        

g) apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta 3.1 daļu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta 
trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.614 
“Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo 
ēdināšanai” 3.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, Daugavpils novada 
dome, balsojot ar 14 balsīm par (Jānis Belkovskis, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Jānis 
Kudiņš, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, Olesja 
Ņikitina, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane, Jānis 
Vagalis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Izdarīt Daugavpils novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.1733 “Par 

skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.3. Špoģu vidusskola: 
Pirmsskolas izglītības grupas: 
3-4 gadus vecie bērni – 1,45 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro, 
launags – 0,30 euro), 
5-6 gadus vecie bērni – 1,15 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro), 
 
1. – 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5. – 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā, 



10.-12.klase un Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vietas “Višķi” 
audzēkņi – par pusdienām – 1,00 euro dienā, 
launags izglītojamajiem – 0,30 euro;”; 

1.2. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā: 

“2.1 Noteikt, ka vispārējo izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēni mācību gada laikā no 
1.septembra līdz 31.maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas par pusdienām 1,42 euro apmērā 
dienā. Daugavpils novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem vienam izglītojamajam 
apmaksā 0,71 euro dienā, no valsts budžeta līdzekļiem vienam izglītojamajam - 0,71 euro 
dienā.”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 

 

 

 


