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Par izglītojamo ēdināšanu  ārkārtējā situācijā 
________________________________________________________________________________ 

 
  

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2020.gada 12.marta rīkojumu  Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  4.3.³ punktu un sakarā ar izglītojamo attālināto 

apmācību, Daugavpils novada dome, balsojot ar 16 balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs 
Bruns, Jevgeņijs Gridasovs, 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. Veikt Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo 5.- 6.gadīgo un 1., 2., 3. ,4. ,5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamo ēdināšanu, kas 
nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto 

izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), izsniedzot pārtikas pakas. 
 
2. Finansēt 1.punktā minēto izglītojamo ēdināšanu šādā kārtībā: 
2.1.  1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu nodrošināt        

1,42 euro mācību dienā, t.sk. no budžeta programmas „Valsts dotācijas skolēnu 

brīvpusdienām” - 0,71 euro apmērā, no budžeta programmas “Pašvaldības līdzfinansējums 

1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām” - 0,71 euro apmērā; 
2.2. 5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu 1,42 euro 

mācību dienā nodrošināt no budžeta programmas „Valsts dotācijas skolēnu brīvpusdienām” 

neizlietotā atlikuma un no budžeta programmas „Pašvaldības līdzfinansējums 1.-4.klašu 

skolēnu brīvpusdienām”. Ja minētajās budžeta programmās nepietiek līdzekļu, tad atļauts 

izmantot budžeta programmas  „Pašvaldības izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēnu ēdināšana 

no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem” līdzekļus; 
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2.3. 5.-6.gadīgo izglītojamo ēdināšanu 1,42 euro mācību dienā finansēt no 

pašvaldības budžeta programmas „Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 5.-6.gadīgo 

audzēkņu ēdināšana no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem”. 
 

3. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem organizēt 

pārtikas paku iepirkšanu un piegādi 1.punktā minētajiem izglītojamajiem vienu reizi divās 

nedēļās. 
 
4. Uzdot Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītājai Annai Jegorovai sniegt 

Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēm ziņas par pagasta teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo 5.- 6.gadīgo un 1., 2., 3., 4. ,5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamajiem, kas nāk no 

trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. 
 

5. Uzdot Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai Janitai Zarakovskai: 
5.1. sastādīt pārtikas preču sortimentu, kas iekļaujams pārtikas pakās; 
5.2. nodrošināt finansēšanas plāna iesniegšanu Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldē, ievērojot Daugavpils novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.48 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2020.gadam” 8.1. un 9.1.apakšpunktu. 
 
6. Uzdot Daugavpils novada izpilddirektorei Vandai Kezikai kontrolēt lēmuma 

izpildi. 
 

7. Lēmums darbojas no 2020.gada 1.aprīļa un līdz brīdim, kad tiks atjaunotas 

klātienes mācības izglītības iestādēs, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām. 
 
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
 

 

 

 


