
 
Reģ. Nr. 40900036310, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422238,  e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv, 

www.augsdaugavasnovads.lv 

 

 

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldība 
Dome 

 

 

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

2021.gada 16.septembrī          Nr.130 
           Protokols Nr.8., 9.&                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem  
Augšdaugavas 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”, 
Augšdaugavas novada pašvaldības dome, balsojot ar 15 balsīm par (Vitālijs Aizbalts, Jānis 

Belkovskis, Viktors Jasiņavičs, Maigurs Krievāns, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, Reinis 

Līcis, Aleksejs Mackevičs, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aivars 
Rasčevskis, Deniss Sarafaņuks, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – 
nav, nolemj: 

  
1. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegto 

ēdināšanas pakalpojumu izmaksas no 2021. gada 1. septembra šādos apmēros: 
1.1. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola: 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase –1,40 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,40 euro),  
profesionālās izglītības programmu audzēkņi – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.2. Biķernieku pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas – 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas –                      
0,70 euro), 
1.– 4.klase - 1,72 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 1,42 euro), 
5.– 9.klase - 1,30 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 1,00 euro); 
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1.3. Ilūkstes Raiņa vidusskola: 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,10 euro dienā, 
10.-12.klase – par pusdienām – 1,10 euro dienā; 
 
1.4. Kalupes pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas – 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas –                       
0,70 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase - par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.5.  Laucesas pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,00 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas –                          
0,70 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.6. Lāču pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas – 1,57 euro dienā (brokastis – 0,29 euro, pusdienas –                     
1,00 euro, launags – 0,28 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro); 
 
1.7. Naujenes pamatskola: 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – 1,36 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,36 euro); 
 
1.8. Randenes pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,50 euro dienā (brokastis – 0,35 euro, pusdienas –                      
0,85 euro, launags – 0,30 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.9. Salienas vidusskola: 
pirmsskolas izglītības grupas: 
3-4 gadus vecie bērni – 1,10 euro dienā (brokastis – 0,23 euro, pusdienas – 0,87 euro), 
5-6 gadus vecie bērni - 1,10 euro dienā (brokastis – 0,23 euro, pusdienas – 0,87 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā, 
10.-12.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.10. Silenes pamatskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,50 euro dienā (brokastis – 0,35 euro, pusdienas –                        
0,85 euro, launags – 0,30 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase –1,30 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,30 euro); 
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1.11. Sventes vidusskola: 
1.11.1. Sventes vidusskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,42 euro dienā (brokastis – 0,42 euro, pusdienas –                       
0,70 euro, launags – 0,30 euro), 
1.– 4.klase – 2,14 euro dienā (brokastis – 0,42 euro, pusdienas – 1,42 euro, launags –                  
0,30 euro), 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā,  
10.-12.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.11.2.  programmas īstenošanas vieta ”Medumi”: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,30 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,30 euro), 
1.– 4. klase – 1,62 euro dienā (pusdienas – 1,42 euro, launags – 0,20 euro), 
5.– 6. klase – 1,50 euro dienā (pusdienas – 1,20 euro, launags – 0,30 euro); 
 
1.12. Špoģu vidusskola: 
pirmsskolas izglītības grupas: 
1,5-2 gadus vecie bērni – 1,45 euro dienā (brokastis – 0,30 euro, pusdienas – 0,85 euro, 
launags – 0,30 euro), 
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 Daugavpils Būvniecības tehnikuma Izglītības programmu īstenošanas vietas 

“Višķi” audzēkņi – par pusdienām – 1,00 euro dienā, 
launags izglītojamajiem – 0,30 euro dienā; 
  
1.13. Vaboles vidusskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,42 euro dienā (brokastis – 0,25 euro, pusdienas –                                 
0,87 euro, launags – 0,30 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā, 
5.– 9.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā, 
10.-12.klase – par pusdienām – 1,00 euro dienā; 
 
1.14. Zemgales vidusskola: 
pirmsskolas izglītības grupas - 1,14 euro dienā (brokastis – 0,29 euro, pusdienas –                      
0,65 euro, launags – 0,20 euro), 
1.– 4.klase – par pusdienām – 1,42 euro dienā; 
5.– 9.klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro), 
10.-12.klase – 1,28 euro dienā (pusdienas – 1,00 euro, launags – 0,28 euro), 
skolas internātā dzīvojošie bērni – 2,42 euro dienā (brokastis – 0,57 euro, pusdienas –                 
1,00 euro, launags – 0,28 euro, vakariņas – 0,57 euro); 
 
1.15. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš": 
par trīsreizēju ēdināšanu – 1,40 euro dienā (brokastis, pusdienas un launags); 
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1.16. Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”: 
1,5-2 gadus vecie bērni: 
par brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 0,85 euro dienā, 
par launagu - 0,42 euro dienā; 
3-6 gadus vecie bērni: 
par brokastīm - 0,28 euro dienā, 
par pusdienām – 1,00 euro dienā, 
par launagu – 0,42 euro dienā; 
nakts grupa: 
par 2.launagu – 0,28 euro dienā, 
par vakariņām – 0,22 euro dienā; 
 
1.17. Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”: 
par brokastīm – 0,20 euro dienā, 
par pusdienām – 0,70 euro dienā, 
par launagu – 0,30 euro dienā. 
 

2. Noteikt, ka vispārējo izglītības iestāžu 1.-4.klašu skolēni, kuri nemācās 

mājmācībā, mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas 
par pusdienām 1,42 euro apmērā dienā. Augšdaugavas novada pašvaldība no budžeta 

līdzekļiem vienam izglītojamajam apmaksā 0,71 euro dienā, no valsts budžeta līdzekļiem 

vienam izglītojamajam - 0,71 euro dienā. 

3. Noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldības 5, 6-gadīgo pirmsskolas grupu 
audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei un nemācās 

mājmācībā, mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas 
par ēdināšanu 1,00 euro apmērā dienā, ko Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā no 
budžeta līdzekļiem. 

4. Noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-
9.klašu skolēni mācību gada laikā no 1.septembra līdz 31.maijam, kuri nemācās mājmācībā, 

ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu 1,00 euro apmērā dienā, ko Augšdaugavas 
novada pašvaldība apmaksā no budžeta līdzekļiem. 

5. Attālinātas mācīšanās laikā noteikt izglītojamajiem pārtikas paku cenas 2., 3. 
un 4. punktā noteiktajā apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada  9.jūnija noteikumiem  
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

6. Uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 

informēt izglītojamo vecākus par ēdināšanas pakalpojumu cenām, informējot, ka ēdināšanas 

pakalpojumu izmaksu daļu, ko nesedz valsts budžetā un pašvaldības budžetā paredzētie 

līdzekļi, sedz izglītojamo vecāki. 
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7.  Atzīt par spēku zaudējušiem šādus lēmumus: 
7.1. Daugavpils novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.2420 “Par 

skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”; 
7.2. Ilūkstes novada domes 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.51 “Par atbalstu 

ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo 

izglītības iestāžu izglītojamajiem”; 
7.3. Ilūkstes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.420 “Par 

ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”; 
7.4. Ilūkstes novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.22 “Par grozījumiem 

domes 20.12.2018. lēmumā Nr.420 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu 

novada vispārējās izglītības iestādēs””. 
 

  
  
   

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs      A.Kucins 
 

 

 

 


