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Izglītības un zinātnes ministrijai 

 
 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru 
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā 
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
izglītojamo ēdināšanai"" (VSS-681) 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 

kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 
10.decembra noteikumos Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai"", jo ir šādi 
iebildumi: 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) lūdz papildināt MK noteikumu Nr.360. 
grozījumus (turpmāk Grozījumi): 

1. Grozījumu 27.4.1.1. punktu papildināt un izteikt sekojošā redakcijā: 
“pašvaldība par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju 
brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem, 
atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 
4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena, pārtikas paku piegādei 
vai nodrošināt pārtikas talonus vai pārtikas iegādei domātās kartes. “ 

Pamatojums:  
Latvijas Pašvaldību savienības ieskatā MK noteikumu Nr.360 grozījumos 
nepamatoti sašaurinātas pašvaldības izvēles iespējas, liedzot kā risinājumu 
izmantot pārtikas talonus vai pārtikas iegādei domātās kartes. Jāņem vērā, ka 
izglītības iestādēm svarīgi ir nodrošināt izglītojamo ēdināšanu skolās uz vietas, 
ievērojot sanitāri epidemioloģiskās prasības. Uzliekot papildus slogu piegādāt 
siltas pusdienas uz skolēna dzīves vietu, ja tas neapmeklē skolu, izglītības 
iestādēm vienlaicīgi būtu jānodrošina skolēnu ēdināšana uz vietas skolā un 
jāpieved siltais ēdiens uz mājām. Lai nodrošinātu papildus piegādi ir 
nepieciešami papildus cilvēkresursi un atbilstošs transports. Ārkārtas situācijas 
prakse parādīja, ka Rīgas pilsētas pašvaldība atteicās no valsts finansējuma (1.-
4.klses) skolēnu ēdināšanai, jo novērtēja, ka brīvpusdienu piegāde mājās rada 
apdraudējumu cilvēku veselībai un drošībai, kā arī prasa nesamērīgi lielus 
darba, laika un naudas resursus. 
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2. LPS lūdz papildināt MK noteikumu Nr.360. grozījumu Anotāciju: 

“Pašvaldības domes lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas 
veidu (brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, vai nodrošināt pārtikas pakas 
bērna ģimenei, vai nodrošināt pārtikas  talonus vai pārtikas iegādei domātās 
kartes ).“ 
 
 
 
Priekšsēdis (paraksts*) Gints Kaminskis  
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*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
 


