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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2017. gada 24. augustā         Nr.18/2017 

    

                                                                     apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

     24.08.2017.  lēmumu Nr.324 

(protokols Nr.12, 49.punkts) 

 

 

Grozījumi:     Saistošie noteikumi Nr.3/2020 
  apstiprināti ar Alūksnes novada  

  domes 27.02.2020. lēmumu Nr.36 

   (protokols Nr.3, 17.p.) 

 

Saistošie noteikumi Nr.20/2021 
ar Alūksnes novada domes 

29.07.2021. lēmumu Nr.198 

            (protokols Nr.13, 11. punkts)  

 

PRECIZĒTI 

ar Alūksnes novada domes 

26.08.2021. lēmumu Nr. 250 

(protokols Nr. 14, 10.punkts) 

 

Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem  

Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

 “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumi izglītojamajiem Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 

pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Saistošie noteikumi nosaka 

atvieglojumus papildus Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos par pabalstiem 

noteiktajam pabalstam bērna ēdināšanai. 

2. Šie noteikumi neattiecas uz: 

2.1. izglītojamajiem, kuri uzņemti vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

(neklātienes) programmā, izglītības programmas kods - 31011013; 

2.2. svītrots.  
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 

29. jūlija  lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 

26.augusta lēmumu Nr. 250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 02.09.2021.). 

3. Tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus ir:  

3.1. pirmsskolas izglītības (1-4 gadīgie) izglītojamajiem;  

3.2. pirmsskolas obligātās izglītības (5-6 gadīgie) izglītojamajiem; 

3.3. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem; 

3.4. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.- 12. klašu izglītojamajiem. 

4. Ēdināšanas maksas atvieglojumi attiecināmi tikai par izglītojamo ēdināšanas 

pakalpojumu, ko nodrošina vai organizē izglītības iestāde.  

 

II. Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

 

5. Lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumus, rakstveidā norādot atteikuma 

iemeslus, pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību, pieņem izglītības iestāde. 

6. Katru gadu izglītības iestāde aktualizē izglītojamo sarakstu, ņemot vērā valsts nozīmes 

un pašvaldības informācijas sistēmu datus 1. septembrī, un pieņem lēmumu par 

ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem.  

7. Ja izglītojamais uzsāk mācības izglītības iestādē mācību procesa laikā, lēmums par 

ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu piešķiršanu tiek pieņemts vienlaicīgi ar 

lēmumu par uzņemšanu izglītības iestādē. Izglītības iestāde (atbildīgais darbinieks) 

pārliecinās par sniegto ziņu patiesumu valsts nozīmes un pašvaldības informācijas 

sistēmās. 

8. Izglītojamā vecākiem ir tiesības iesniegt atteikumu par ēdināšanas pakalpojuma maksas 

atvieglojumu saņemšanu. 

9. Šo noteikumu 5.punktā pieņemtos izglītības iestāžu lēmumus var apstrīdēt Alūksnes 

novada domē.  

 

III. Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu veidi un apmērs 

 

10. Noteikt šādus ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu veidus: 

10.1. atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgajai daļai – ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar ēdiena 

sagatavošanu; 

10.2. atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma mainīgajai daļai – ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar pārtikas produktu 

iegādi; 

10.3. atvieglojums ēdināšanas pakalpojuma maksai kā starpība starp ēdināšanas 

pakalpojuma maksu pusdienām un normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta 

finansējumu. 

11. Ēdināšanas pakalpojuma maksa (pastāvīgā un mainīgā daļa) tiek apstiprināta atsevišķi 

katrai izglītības iestādei ar Alūksnes novada domes lēmumu.  

12. Ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti šādā apmērā: 

12.1. pirmsskolas izglītības (1-4 gadīgie) izglītojamajiem par ēdināšanas pakalpojumu 

izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem - ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgās daļas apmērā; 

12.2. pirmsskolas obligātās izglītības (5-6 gadīgie) izglītojamajiem: 

12.2.1. par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem - 

ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgās daļas apmērā un ēdināšanas 

pakalpojuma mainīgajai daļai 0,60EUR/dienā; 
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12.2.2. par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošina izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – 

0,90EUR/dienā; 

12.3. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.- 4. klašu izglītojamajiem par ēdināšanas 

pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati 

izglītības iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

12.3.1. par pusdienām - kā starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un  

normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta finansējumu, 

12.3.2.  par pārējām dienas ēdienreizēm - ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgās daļas 

apmērā; 

12.3.3. neizlietoto normatīvajos aktos noteikto valsts un pašvaldības budžeta 

finansējumu novirza 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamajiem ēdināšanas 

pakalpojuma - pusdienu izmaksu - segšanai, kas tiek izlietots pirms 

noteikumu 12.4.1. punktā noteiktā pašvaldības finansējuma; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 

2020.gada 27. februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 

02.04.2020.). 

12.3.1 vispārizglītojošās izglītības iestādēs, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina 

izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs, 1.- 4. klašu izglītojamo 

neizlietoto normatīvajos aktos noteikto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu 

novirza 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma - pusdienu 

izmaksu - segšanai, kas tiek izlietots papildus noteikumu 12.4.2.punktā noteiktam 

pašvaldības finansējumam; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 2020.gada 

27. februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 02.04.2020.). 

12.4. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.- 12. klašu izglītojamajiem: 

12.4.1. par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem - ēdināšanas pakalpojuma pastāvīgās daļas apmērā un 

ēdināšanas pakalpojuma mainīgajai daļai 0,60EUR/vienai ēdienreizei 

dienā; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 

2020.gada 27. februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 

02.04.2020.). 

12.4.2. par ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē, kur ēdināšanas 

pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs 

– 0,90EUR/vienai ēdienreizei dienā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 

2020.gada 27. februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 

02.04.2020.). 

13. Svītrots. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 2020.gada 27. 

februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 02.04.2020.). 

14. Kārtību par ēdināšanas uzskaiti nosaka izglītības iestādes vadītājs. 

15. Ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojuma mainīgajai daļai neizlietotais pašvaldības 

finansējums tiek uzkrāts atlikumā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2020, kas apstiprināti ar 2020.gada 27. 

februāra  lēmumu Nr.36, protokols Nr.3, 17.p., kas stājas spēkā ar 02.04.2020.). 

 

IV. Ēdināšanas pakalpojuma atvieglojuma veids – pārtikas paka 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 

2021.gada 29. jūlija  lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada 

domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā 

ar 01.09.2021.). 

15.1. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pārtikas pakas veidā periodā no 1.septembra līdz 

31.maijam, izņemot brīvdienu laiku, ja: 

15.1.1. visā valstī epidemioloģiskās situācijas dēļ noteikta ārkārtējā situācija; 



4 

 

15.1.2. augsts epidemioloģiskās saslimšanas gadījumu skaits saglabājas pēc ārkārtējās 

situācijas beigām novada administratīvajā teritorijā un pēc Slimību profilakses kontroles 

centra rekomendācijas tiek noteiktas attālinātās mācības visās izglītības iestādēs vai 

atsevišķā klasē/grupā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 29. jūlija  

lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 

250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 01.09.2021.). 

15.2. Pārtikas pakas vērtība vienai mācību dienai ir: 

15.2.1. pirmsskolas obligātās izglītības (5-6gadīgajiem) un vispārizglītojošo izglītības 

iestāžu 5.-12.klašu izglītojamiem: 

15.2.1.1. izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības 

iestāde no pašvaldības budžeta līdzekļiem – 0,60 EUR dienā; 

15.2.1.2. izglītības iestādē, kur ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes 

izvēlēts pakalpojuma sniedzējs – 0,90 EUR dienā un no tā ne mazāk kā 0,60 EUR 

dienā veido produktu iegādes vērtība; 

15.2.2. vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamiem izglītības iestādē, kur 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati izglītības iestāde un izglītības iestādē, kur 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādes izvēlēts pakalpojumu sniedzējs – 

normatīvajos aktos noteiktā valsts un pašvaldības budžeta finansējuma apmērā dienā un no 

tā ne mazāk kā 70,5% veido produktu iegādes vērtība; 

15.2.3. izglītojamiem, kuri apgūst izglītību saskaņā ar speciālo izglītības programmu – 

Alūksnes novada domes lēmumā par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu 

konkrētai izglītības iestādei mainīgās daļas apmērā dienā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 29. jūlija  

lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 

250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 01.09.2021.). 

15.3. Pārtikas pakas sortimentu, komplektēšanas periodu, izsniegšanas termiņu nosaka izglītības 

iestādes vadītājs, saskaņojot ar izglītības iestādes padomi. Izglītības iestādes vadītāja 

noteiktajā kārtībā izglītojamo vecāki ir tiesīgi atteikties no pārtikas pakas saņemšanas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 29. jūlija  

lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 

250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 01.09.2021.). 

 

V. Noslēguma jautājumi 

16. Svītrots. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 29. jūlija  

lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 

250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 02.09.2021.). 

 

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošos 

noteikumus Nr.2/2013 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alūksnes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs”. 

18. Saistošo noteikumu IV. sadaļa stājas spēkā ar 2021. gada 1. septembri. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.20/2021, kas apstiprināti ar 2021.gada 29. jūlija  

lēmumu Nr.198, protokols Nr.13, 11.p., precizēti  ar Alūksnes novada domes 2021. gada 26.augusta lēmumu Nr. 

250, protokols Nr. 14, 10.punkts, kas stājas spēkā ar 02.09.2021.). 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
 


