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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada  12 .aprīlī          Nr.167 

 

Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai 

 

Saskaņā ar Ādažu novada domes un SIA “Baltic Restaurants Latvija” (turpmāk – Izpildītājs) 

09.07.2019. līgumu JUR 2019-07/584 par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ādažu 

vidusskolas sākumskolā (turpmāk – Līgums), vienas dienas cena viena skolēna pusdienām no 

2019. gada 1. septembra  ir EUR 1,28 bez PVN (ieskaitot PVN tā ir EUR 1,55).  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumiem Nr.614 “Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 

(turpmāk – Noteikumi) valsts finansē viena skolēna ēdināšanas izmaksas EUR 0,71 dienā.  

Starpību starp to, ko sedz valsts un Līgumā noteiktajām cenām EUR 0,91 apmērā, sedza 

pašvaldība.  

Pamatojoties uz Izpildītāja iesniegumu par skolēnu pusdienu cenu palielinājumu, Ādažu novada 

pašvaldības Iepirkuma komisija 2022. gada 22. martā pieņēma lēmumu Nr.05-30-2019/33-8, 

palielinot viena skolēna no 1. līdz 4. klasei pusdienu cenu no EUR 1,28 bez PVN līdz EUR 1,41 

(ieskaitot PVN viena pusdienu cena ir EUR 1,71), kas ir par EUR 0,16 vairāk, nekā iepriekš.  

Ja starpību segtu pašvaldība, tad ņemot vērā skolēnu skaitu Ādažu vidusskolas sākumskolas 1.-

4. klasēs līdz 2021./2022. mācību gada beigām (aprīlī un maijā), ietekme uz budžetu būs EUR 

5235, bet 2022./ 2023. mācību gadā no septembra līdz decembrim būs EUR 10 336. 

Minēto starpību var apmaksāt skolēnu vecāki vai pašvaldība pēc savas iniciatīvas.  

Pašvaldības 2022. gada budžetā nav paredzēti finanšu līdzekļi šādam mērķim, taču Ādažu 

vidusskolas 2022. gada budžeta tāmē citu izdevumu ekonomijas rezultātā ir iespējams veikt 

līdzekļu pārdali. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 

Noteikumiem, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apmaksāt no pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem EUR 0,16 starpību par Ādažu 

vidusskolas sākumskolas 1.- 4. klašu viena skolēna pusdienu ēdināšanu dienā un turpmāk 

iekļaut nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības saimnieciskā gada budžetu tāmēs. 

2. Finanšu līdzekļus lēmuma 1. punkta izpildei iegūt no līdzekļu pārdales Ādažu vidusskolas 

2022. gada budžeta tāmes ietvaros.  

3. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai sagatavot grozījumus pašvaldības 2022. gada 

budžetā lēmuma 1.punkta izpildei. 



4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     M.Sprindžuks 

 
 


