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Par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi novada izglītības iestāžu izglītojamiem 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

Lai nodrošinātu valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši   Ministru kabineta 
2021.gada 28.septembra noteikumiem  Nr.626 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, 128.1. un 128.2.punktam, pamatojoties uz Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 13.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 07.10.2021. (prot.Nr.5), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2021. (prot.Nr.5) 
atzinumu, atklāti balsojot ar 19 balsīm  - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs),  pret nav,  atturas nav, Cēsu novada 
dome nolemj: 

1. Pašvaldības dibinātās izglītības iestādes  
1.1.  saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases 

izglītojamiem var izlietot pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 
attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena 
vai pārtikas paku piegādei ; 

1.2. neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, var 
izlieto pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu  deklarējušo attiecīgās 
izglītības iestādes 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai 
pārtikas paku piegādei ; 

1.3. speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta 
mērķdotāciju var izlietot pašvaldības  administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā 
ēdiena vai pārtikas paku piegādei. 

2. Noteikt,  
2.1. ka ēdināšanas atbalsts no  valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 

pašvaldības administratīvajā teritorijā pārtikas paku veidā  veicams attālināti ; 
2.2. pārtikas pakas veidojamas, ja saņemšanas periodā izglītojamajam vismaz  5 mācību 

dienas pēc kārtas mācības  notiek attālināti dēļ noteiktajiem obligātajiem 
pretepidēmijas ( karantīna, izolācija ) pasākumiem. 

3.  Noteikt, ka darījuma esamību (pārtikas pakas vai gatavā ēdiena nodošanu privātpersonai) 
un iekšējā attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību apliecina izglītības 
iestādes vadītājs. 
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4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības 
pārvaldes vadītājai. 

 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 
  
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 


