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Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā 

Ministru kabinets ar 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju līdz 2021. gada 11. 
janvārim. 

Saskaņā ar Rīkojuma 5.49.31. apakšpunktu rudens brīvdienas 2021./2022. mācību gadā tika 
pagarinātas līdz 2021. gada 29. oktobrim un, saskaņā ar 5.49.33. apakšpunktu, līdz 14. 
novembrim vispārējās izglītības programmas apguve tiek nodrošināta attālināti, izņemot 1. - 3. 
klasei.  

Saskaņā ar Rīkojuma 5.49.40. apakšpunktu, līdz 2021. gada 14. novembrim, īstenojot mācību 
procesu attālināti, ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai piemēro Ministru kabineta 2021. 
gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai" 128. punkta prasības, kas nosaka, ka, lai izlietotu valsts 
budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām: 

1) 128.1.1. apakšpunkts - pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 
nodrošināšanai 1. - 4. klašu skolēniem atbilstoši domes lēmumam, var izlietot tās 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1. - 4. 
klašu skolēnu ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai pārtikas karšu 
nodrošināšanai; 

2) 128.1.2. apakšpunkts - ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai 
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, tā atbilstoši domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos 
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības 
iestādes 5. - 9. klašu skolēnu ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei vai 
pārtikas karšu nodrošināšanai; 

3) 128.1.3. apakšpunkts - ja šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minēto 
skolēnu deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā 
atrodas šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, tad 
pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina skolēnu ēdināšanu 
atbilstoši šo noteikumu 128.1.1. un 128.1.2. apakšpunktā minētajam domes lēmumam 
vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta 
skolēna dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu. 

Ēdināšanas pakalpojuma izmaksas 1.- 4. klasēm no valsts budžeta dotācijas tiek segtas daļēji, 
t.i., vienam bērnam Carnikavas pamatskolā EUR 0,71 (no vienas dienas izmaksām EUR 1,42) 
un Ādažu vidusskolā EUR 0,71 (no vienas dienas izmaksām EUR 1,55). Pārējās izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības līdzekļiem. 

Carnikavas novada pašvaldības 2021. gada budžetā paredzēti finanšu līdzekļi brīvpusdienām 
arī Carnikavas pamatskolas 5. - 9. klašu skolēniem (ēdināšanas izmaksas vienam bērnam EUR 
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2,06 dienā).  

Ja pašvaldība no sava budžeta līdzekļiem finansētu pārtikas paku vai karšu piešķiršanu arī 
Ādažu vidusskolas 5. - 9. klašu skolēniem, tad no pašvaldības budžeta līdzekļiem papildu būtu 
jānovirza EUR 13 593,50. Turklāt pārtikas paku vai karšu piešķiršana Ādažu vidusskolas 5. - 
9. klašu skolēniem pārtrauktu pašvaldības līdzšinējo konsekvenci, jo tā iepriekš nesubsidēja 
šādus ēdināšanas izdevumus. 

Ņemot vērā Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo skaitu un līdzšinējo 
pieredzi ar attālinātu mācību procesa norisi, kā arī to, ka pārtikas kartes jāpiešķir visā mācību 
gadā tiem skolēniem, kuri objektīvu iemeslu dēļ būs spiesti mācīties attālināti, pastāv iespēja, 
ka kopējā summa par pārtikas iegādi ar karšu palīdzību var pārsniegt Publisko iepirkumu 
likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas slieksni publiska piegādes līguma vai 
publiska pakalpojuma līguma gadījumā (EUR 42 000, bez PVN) un pārtikas karšu iegādei būtu 
rīkojams atklāts konkurss. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” 5.49.33. un 5.49.40. apakšpunktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. 
septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai" (turpmāk - Noteikumi)  128. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt ēdināšanas atbalstu pārtikas kartes veidā: 

1.1. no 2021. gada 1. novembra līdz 14. novembrim - Ādažu vidusskolas 4. klašu 
skolēniem EUR 15,50 vērtībā, Carnikavas pamatskolas 4. klašu skolēniem  EUR 
14,20 vērtībā un Carnikavas pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem EUR 20,60 vērtībā; 

1.2. no 2021. gada 15. novembra līdz  21. decembrim - Carnikavas pamatskolas 5.-9. 
klašu skolēniem EUR 2,06 vērtībā par katru mācību dienu, kad skolēnam saskaņā ar 
Noteikumu 109.1. apakšpunktu noteikts attālināts izglītības process; 

1.3. no 2021. gada 15. novembra līdz 31. maijam - Ādažu vidusskolas 1.-4. klašu 
skolēniem EUR 1,55 vērtībā un Carnikavas pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem EUR 
1,42 vērtībā par katru mācību dienu, kad izglītojamajam saskaņā ar Noteikumu 
109.1. apakšpunktu noteikts attālināts izglītības process. 

2. Pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājai A.Kalvānei, sadarbībā ar 
pašvaldības izglītības iestāžu medicīnas darbiniekiem sagatavot pārtikas karšu iepirkuma 
tehnisko specifikāciju un iesniegt to pašvaldības Iepirkumu komisijā 10 darbdienu laikā 
pēc šī lēmuma stāšanās spēkā. 

3. A.Kalvānei un pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes lietu speciālistei 
I.Briedei divu darbdienu laikā pēc pārtikas karšu saņemšanas nodrošināt to nodošanu 
Ādažu vidusskolai un Carnikavas pamatskolai ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4. Ādažu vidusskolas direktoram Č.Batņam un Carnikavas pamatskolas direktoram R.Paulam 
piecu darbdienu laikā no pārtikas karšu saņemšanas organizēt to izdali lēmuma 1. punktā 
minēto skolēnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem pret parakstu, un divu darbdienu 
laikā pēc karšu izdales iesniegt pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai aktu par 
karšu izsniegšanas rezultātiem, pievienojot sarakstus ar  saņēmēju parakstiem. 

5. Izmaksas segt proporcionāli no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 
4. klašu skolēniem un pašvaldības 2021. un 2022. gada budžeta tāmes līdzekļiem saskaņā 
ar pielikumu.  

6. Pašvaldības sabiedrisko attiecību daļai publicēt paziņojumu pašvaldības saziņas līdzekļos 
par šo lēmumu un tā izpildes kārtību. 



3 
 

7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  

 

 


