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LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.2, 5.punkts) 

Talsos  
 
27.01.2022.  Nr.6 
 
Par brīvpusdienām izglītības iestāžu izglītojamiem Talsu novadā 
 

Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka valsts 
finansēto brīvpusdienu apmēru 1.-4. klašu izglītojamajiem (uz 2022.gada 1.janvāri 0,71 euro  
dienā vienam izglītojamajam). Izglītības likuma 59.panta trešā prim daļa nosaka, ka 
pašvaldības piedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) 
klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai 
dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

Talsu novada pašvaldība, izmantojot valsts piešķirtos budžeta līdzekļus 1.-4. klašu 
izglītojamajiem un piešķirot papildu līdzekļus no pašvaldības budžeta, nodrošinās 
brīvpusdienas Talsu novada vispārizglītojošo skolu 1.-7. klašu izglītojamajiem un bērniem, 
kas apgūst pirmsskolas izglītības programmas obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei 
otrā apmācību gada programmu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk - 6-
gadīgo apmācība). 

Paredzot finansējumu pašvaldības budžetā, tiek pieņemts, ka izglītojamo vidējais 
apmeklējums mācību gada laikā ir 90 %, tādēļ tiek piemērots apmeklējuma koeficients 0,9. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 5., 6., 11. un 13.apakšpunktu, 
59.panta trešo prim daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, un 21. 
panta pirmās daļas 14. un 27. apakšpunktu, ņemot vērā Talsu novada domes Izglītības, sociālo 
un veselības jautājumu komitejas 11.01.2022. lēmumu un Finanšu komitejas 19.01.2022. 
lēmumu, 
 

Talsu novada dome nolemj: 
 
1. Nodrošināt: 

1.1.  brīvpusdienas Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1.-7.klašu 
izglītojamiem; 

1.2.  pašvaldības finansētu ēdināšanu (brokastis, pusdienas, launags) Talsu novada 
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu: 

1.2.1. bērniem, kuri apgūst 6-gadīgo apmācību; 
1.2.2. bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu 

diagnozi “smaga pārtikas nepanesība”; 
1.2.3.  bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. 



 
 
2. Noteikt, ka finansējums no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, piemērojot 

apmeklējuma koeficientu 0,9, tiek piešķirts: 
2.1. Talsu Kristīgās vidusskolas: 

2.1.1.  1.-4.klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai starpības apmērā starp 
Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmas 
Talsu pilsētā, noteiktās zemākās cenas apmēru 1.-4.klašu izglītojamajiem un 
valsts piešķirto finansējumu; 

2.1.2.  5.-7.klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai Talsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmas Talsu pilsētā, noteiktās 
zemākās cenas apmērā. 

2.2. Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kurās ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina komersants, izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai tiek 
piešķirts: 

2.2.1. 1.-4.klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai starpības apmērā, kas rodas 
no noteiktās komplekso pusdienu cenas un valsts piešķirtā finansējuma 
apmēra; 

2.2.2. 5.-7. klasēm attiecīgās izglītības iestādes komplekso pusdienu līgumcenas 
apmērā. 

2.3.  Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kurās ēdināšanas 
pakalpojumu nodrošina pašvaldība, 1.-7.klašu izglītojamo brīvpusdienu 
nodrošināšanai starpības apmērā starp nepieciešamo finansējumu brīvpusdienu 
nodrošināšanai, kas aprēķināts saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domes 
konkrētajai izglītības iestādei apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām, un valsts 
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt, ka finansējums par ēdināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem Talsu novada 
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmu bērniem, kas apgūst 6-gadīgo 
apmācību, tiek piešķirts katrai izglītības iestādei saskaņā ar pašvaldības apstiprināto 
ēdināšanas maksas izcenojumu, piemērojot apmeklējuma koeficientu 0,9, savukārt šī 
vecuma grupas bērniem, kuri izglītību iegūst Sabiles pamatskolas telpās un Rojas 
vidusskolā, ēdināšanas līgumcenas apmērā, kas noteikta  ar izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojuma sniedzēju noslēgtajā līgumā. 

4. Bērniem, kuri apgūst 6-gadīgo apmācību, brīvpusdienas nepiešķir gadījumā, ja ir 
izveidojies parāds par bērna ēdināšanu iepriekšējā periodā. Brīvpusdienas tiek piešķirtas 
ar brīdi, kad veikta parāda samaksa. 

5. Atļaut Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošai izglītības iestādei piešķirto, bet 
neizmantoto finansējumu  izmantot: 
5.1.  pašvaldības un valsts finansējumu – brīvpusdienām citu pamatizglītības pakāpes 

izglītojamo ēdināšanas izdevumu segšanai, saskaņā ar skolas izstrādātajiem 
nosacījumiem, kas saskaņoti ar Izglītības pārvaldi; 

5.2.  pašvaldības finansējumu – brīvpusdienām  pārtikas produktu iegādei vai ēdināšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai attiecīgās izglītības iestādes izglītojamajiem 
organizētajos izglītojošajos pasākumos. 

6. Uzdot Izglītības pārvaldei organizēt ar Talsu Kristīgo vidusskolu noslēgtā līguma 
grozījumu noslēgšanu par piešķirtā finansējuma saņemšanu. 

7. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai nodrošināt atsevišķu uzskaiti Talsu novada 
pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumam izglītojamo ēdināšanai katrā izglītības 
iestādē. 

8. Uzdot Talsu novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītājiem veikt visas 
nepieciešamās darbības brīvpusdienu nodrošināšanai un nodrošināt, ka piešķirtais 
finansējums tiek izlietots tikai ēdināšanas pakalpojuma izdevumu segšanai. 

9. Lēmums tiek piemērots ar 2022.gada 1.janvāri. 
10. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu Nr.347 

“Par brīvpusdienām vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamiem un pirmsskolas 



 
 

izglītības iestāžu 6-gadīgajiem izglītojamiem Talsu novadā” un tā grozījumus ar 
2021.gada 31.decembri. 

11. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.  
 
 
Domes priekšsēdētāja    (paraksts*)     S.Pētersone 
 

*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Katlaps 29468902 
uldis.katlaps@talsi.lv 
 
Lēmumu nosūtīt: 

1. Talsu novada izglītības pārvaldei; 
2. Juridiskajai nodaļai; 
3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 


