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RĪGAS DOME 
 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv 
 

LĒMUMS 
 

Rīgā 

29.05.2019.   Nr.2321 

   (prot. Nr.54, 95.§) 

 

 

Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība 

 

 
Grozījumi ar: RD 18.12.2019. lēmumu Nr.2785; 

        RD 17.09.2020. lēmumu Nr.749 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 11.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu, lai sniegtu 

atbalstu ģimenēm, kā arī sekmētu bērnu un jauniešu fizisko attīstību un veselību, nodrošinot 

veselīgu uzturu, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Segt no Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem: 

1.1. ēdināšanas (pusdienu) izmaksas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā apgūst: 

1.1.1. pamatizglītības programmu 5.–9.klasē Pašvaldības vai Kultūras ministrijas 

padotībā esošajās izglītības iestādēs; 

1.1.2. vispārējās vidējās izglītības programmu 10.–12.klasē Pašvaldības izglītības 

iestādēs; 

1.2. ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas izglītojamiem, kuri apgūst 

pirmsskolas izglītības programmu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā: 

1.2.1. Pašvaldības izglītības iestādēs; 

1.2.2. privātajās izglītības iestādēs un kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu 

pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai; 

1.3. ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga, vakariņu) izmaksas izglītojamiem, kuri 

apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

Pašvaldības izglītības iestādēs ar 14 vai 24 stundu darba režīmu diennaktī. 

 

2. Noteikt, ka Pašvaldības izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumus 

nodrošina komersanti, ēdināšanas izmaksas tiek segtas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamentam (turpmāk arī – Departaments) slēdzot līgumu ar komersantu un veicot 

norēķinus par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem atbilstoši publiska iepirkuma 

rezultātā noteiktajām cenām, nepārsniedzot maksu par pusdienām 1,42 euro (ieskaitot 
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pievienotās vērtības nodokli) dienā vai kopējo maksu par brokastīm, pusdienām un launagu 

2,77 euro dienā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). 

 

3. Noteikt, ka Kultūras ministrijas padotībā esošajās izglītības iestādēs ēdināšanas 

izmaksas tiek segtas, Departamentam slēdzot līgumu ar Kultūras ministrijas padotībā esošo 

izglītības iestādi un veicot norēķinus par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem, 

nepārsniedzot maksu par pusdienām 1,42 euro dienā. 

 

4. Noteikt, ka Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina 

ar iestādes resursiem, tiek nodrošināts finansējums, lai segtu izdevumus par faktiski 

sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem atbilstoši Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

noteiktajai ēdināšanas pakalpojumu maksai, nepārsniedzot kopējo maksu: 

4.1. par brokastīm, pusdienām, launagu 1,99 euro dienā; 

4.2. par brokastīm, pusdienām, launagu, vakariņām 2,21 euro dienā Pašvaldības 

izglītības iestādēs ar 14 vai 24 stundu darba režīmu diennaktī. 

 

5. Noteikt, ka privātajās izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tiek segtas, 

Departamentam slēdzot līgumu ar privāto izglītības iestādi un veicot norēķinus par faktiski 

sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem: 

5.1. nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 1,99 euro dienā 

izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai; 

5.2. nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 2,77 euro dienā 

izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma 

nodrošināšanai un kuru ģimene saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas 

datiem atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā 

dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 18.12.2019. lēmumu Nr.2785) 

 

6. Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas netiek segtas saskaņā ar lēmumu, ja izglītojamo 

ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts vai Pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem 

saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem. 

 

6.1 Attālinātā (vai daļēji attālinātā) izglītības procesa īstenošanas laikā Pašvaldības 

izglītības iestāžu izglītojamiem, kas apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 

programmas, segt ēdināšanas (pārtikas paku) izdevumus no Pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar komersantiem, kas nodrošina ēdināšanas 

pakalpojumus vai piegādā pārtikas preces Pašvaldības izglītības iestādēm, organizēt pārtikas 

paku komplektēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un izsniegšanu Pašvaldības 

izglītības iestādē izglītojamiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem. 
(RD 17.09.2020. lēmuma Nr.749 redakcijā (tiek piemērots no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.)) 

 

6.2 Noteikt, ka ēdināšanas (pārtikas paku) izmaksas tiek segtas, veicot norēķinus 

atbilstoši publiska iepirkuma rezultātā noteiktajām cenām, nepārsniedzot maksu par 

pusdienām 1,42 euro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) dienā. 
(RD 17.09.2020. lēmuma Nr.749 redakcijā (tiek piemērots no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.)) 
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6.3 Noteikt, ka par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai, tajā skaitā par pārtikas paku iepakošanu un izsniegšanu, 

Rīgas pilsētas pašvaldības 2020. gada budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros tiek 

izmaksāta papildu atlīdzība atbilstoši komersantu, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus 

Pašvaldības izglītības iestādēs, finanšu piedāvājuma cenām. 
(RD 17.09.2020. lēmuma Nr.749 redakcijā (tiek piemērots no 01.09.2020. līdz 31.12.2020.)) 

 

7. Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas netiek segtas izglītojamiem, kas apgūst 

pamatizglītības programmu ārpus izglītības iestādes, neklātienes un tālmācības formā, 

vakara maiņā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 17.09.2020. lēmumu Nr.749) 

 

8. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir atbildīgs par lēmuma 

izpildi. 

 

9. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr.4640 “Par 

izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” (ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.595 un Rīgas domes 11.07.2018. 

lēmumu Nr.1411). 

 

10. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 01.09.2019. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja p.i.   O.Burovs 

 

 

Graudumniece 67026892 


