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BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 

tālr. 63922238, e-pasts: dome@bauska.lv, www.bauska.lv  
 

NOTEIKUMI 

Bauskā  
                                                                    

2022.gada 30.jūnijā       Nr. 6 

         (protokols Nr.12, 19.punkts) 

 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada 

pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 

2.punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās 

daļas 11. punktu 

 

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibināto izglītības 

iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt pašvaldības finansētus ēdināšanas maksas 

atvieglojumus (turpmāk - atvieglojumi), to apmērus un piešķiršanas kārtību.  

2. Atvieglojumus ir tiesības saņemt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri: 

2.1.  klātienē apgūst pamatizglītības programmas; 

2.2.  klātienē apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie). 

3. Noteikumi neattiecas uz: 

3.1. izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts vai pašvaldības budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem; 

3.2. izglītojamiem, kuri izglītības programmas apgūst ārpus pašvaldības izglītības 

iestādes, neklātienes un tālmācības formā. 

4. Vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klases izglītojamie, kuru mājsaimniecībai noteikts 

trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalstu pusdienām saņem saskaņā ar 

Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par 

Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.  

5. Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem, kuri 

apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam saņem 

saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 

„Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”.  

6. Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas 

izglītības programmu (5 un 6 gadīgie), kuru mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai 

maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pabalstu brokastīm un launagam saņem saskaņā ar 

Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par 

Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem.  

7. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadiem ar invaliditāti vai, kuru 

vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, pabalstu brokastīm, pusdienām un 
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launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”.  

8. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības 

programmu (5 un 6 gadīgie) ar invaliditāti, vai kuru vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā 

algotu darbu, pabalstu brokastīm un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 

2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”.  

9. Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 5 gadu vecumam, 

kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes 

statusam, pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada 

domes 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada 

pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”. 

10. Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri apgūst obligāto pirmsskolas 

izglītības programmu (5 un 6 gadīgie), kuru ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, 

pabalstu brokastīm un launagam saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 

25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalsti”. 

11. Vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klases izglītojamie, kuru ģimene atbilst daudzbērnu 

ģimenes statusam, pabalstu pusdienām saņem saskaņā ar Bauskas novada domes 2021. gada 

25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās 

iniciatīvas pabalsti”. 

 

II. Atvieglojumu apmērs 

 

12. Pašvaldība 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās ēdināšanas maksas vai pakalpojuma 

sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksas sedz izdevumus par pusdienām: 

12.1. vispārējās izglītības iestāžu 5. – 9. klases izglītojamiem, kuri apgūst pamatizglītības 

programmas; 

12.2. pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri apgūst obligātās 

pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie).   

13. Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 1. – 4. klases izglītojamiem par pusdienām 

pašvaldība 100 % apmērā sedz starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma 

sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 

ēdināšanas izdevumu segšanai. 

 

III. Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas un norēķinu kārtība 

 

14. Ēdināšanas maksas atvieglojumi noteikumu 12.1. un 12.2.apakšpunktā minētajiem 

izglītojamiem tiek piešķirti ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz izglītojamā 

likumiskā pārstāvja iesniegumu. Izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas.  

15. Atvieglojumi tiek piešķirti izglītojamiem, kuri apgūst: 

15.1. pamatizglītības programmas no 1. septembra līdz 31. maijam; 

15.2. obligātās pirmsskolas izglītības programmas no 1. septembra līdz 31.  maijam. 

16. Atvieglojumu piemērošana tiek pārtraukta ar izglītības iestādes rīkojumu: 

16.1.  ja izmaiņu rezultātā izglītojamais vairs neatbilst atvieglojumu saņemšanas 

kritērijiem; 

16.2.  ja saņemts izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums. 

17. Atvieglojumiem piešķirtie līdzekļi: 
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17.1. tiek segti no attiecīgās izglītības iestādes budžeta tāmē paredzētajiem finanšu 

līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai un tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējam, kurš realizē ēdināšanu konkrētā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā 

izsniegto rēķinu. Maksa par pakalpojumu tiek noteikta atbilstoši faktiskajam 

pakalpojuma saņemšanas dienu un pakalpojuma saņēmēju skaitam; 

17.2. tiek segti no attiecīgās izglītības iestādes budžeta tāmē paredzētajiem finanšu 

līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai, ja ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati 

izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz atvieglojumu 

saņēmēju sarakstu, kurā norādīts katra atvieglojumu saņēmēja izglītības iestādes 

faktiskais apmeklējumu skaits vai ēdienreižu skaits pārskata periodā. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

18. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks    Aivars Mačeks 


