
 

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 
2022.gada 6.oktobrī    Ventspilī     Nr.176 

            (protokols Nr.18; 6.§) 

 

Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

2021.gada 2.septembra lēmumā Nr.40 “Par pašvaldības 

līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai  

Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamiem” 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2021.gada 2.septembrī pieņēma lēmumu Nr.40 “Par 

pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem”, nosakot pašvaldības līdzfinansējumu vispārizglītojošo skolu 1.–

4.klašu izglītojamajiem 1,08 EUR/dienā (valsts budžeta apmērs 0,71 EUR dienā) un 5.–12.klašu 

izglītojamajiem 1,09 EUR/dienā (izglītojamā līdzmaksājums 1,00 EUR dienā). 

Saskaņā ar 2022.gada 30.augusta grozījumiem Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos 

Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, 

valsts budžeta līdzekļu apmērs no 2022.gada 1.septembra vienam 1.-4.klašu izglītojamam pašvaldības 

izglītības iestādēs komplekso pusdienu nodrošināšanai ir paaugstināts no 0,71 EUR/dienā uz 1,075 EUR/dienā. 

Līdz ar to no 2022.gada 1.septembra Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1.-4.klasēs 

komplekso pusdienu cena ir 2,15 EUR/dienā.  

Ģeopolitisku apstākļu dēļ būtiski pieaugušas pārtikas produktu un energoresursu cenas, kā arī augušas 

darba spēka izmaksas, kas rada risku izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu līgumu izpildes kvalitātei un 

nepārtrauktībai. Ņemot vērā, ka ēdināšanas cenā ietilpst visas attiecināmās izmaksas, t.sk. pārtikas produktu 

iegādes izmaksas, darba algas, nodokļi, telpu noma, komunālie maksājumi, tehnoloģisko iekārtu remonta 

izmaksas, u.t.t., turpmāk sniegt pakalpojumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-

12.klašu izglītojamajiem esošā finansējuma 2,09 EUR/dienā ietvaros nav iespējams. 

Lai veicinātu iespēju lielākam izglītojamo skaitam saņemt izglītības iestādē piedāvātās kompleksās 

pusdienas, nodrošinot kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu kā arī attīstītu pareiza, sabalansēta un regulāra 

uztura lietošanas paradumus, kas izslēgtu vai mazinātu riskus izglītojamo veselībai un drošībai, nepusdienojot 

ārpus mācību iestādes un ņemot vērā ģeopolitisku apstākļu dēļ būtiski pieaugušās darba spēka, pārtikas 

produktu iegādes, energoresursu u.c. izmaksas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 6.,11. un 21.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 4.oktobra ieteikumu un Finanšu 

komitejas 2022.gada 6.oktobra atzinumu, 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. No 2022.gada 10.oktobra Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu 

izglītojamiem komplekso pusdienu cenu noteikt 2,60 EUR/dienā. 

2. Izdarīt grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 2.septembra lēmumā Nr.40 

“Par pašvaldības līdzfinansējumu komplekso pusdienu daļējai apmaksai Ventspils valstspilsētas 



pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” un izteikt lēmuma 1.2.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“1.2. no 2022.gada 10.oktobra līdz 2022.gada 31.oktobrim - 1,60 EUR apmērā dienā 5.-12.klašu 

izglītojamiem (izglītojamā līdzmaksājums 1,00 EUR dienā), no 2022.gada 1.novembra - 1,30 EUR 

apmērā dienā 5.-12.klašu izglītojamiem (izglītojamā līdzmaksājums 1,30 EUR dienā).” 

3. Iedalīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde”  2022.gada budžetā 

papildu līdzekļus 13 772 EUR apmērā no Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 

pamatbudžetā pašvaldības asignējumos plānotā ieņēmuma pārsvara pār izdevumiem. 

4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils Izglītības pārvalde” veikt grozījumus 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” 2022.gada budžetā. 

5. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļai 

nodrošināt atbilstošas izmaiņas Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta kopsavilkumā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          J.Vītoliņš 

 

 

 
J.Bakanauska, 63601222 

jana.bakanauska@ventspils.lv 
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