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Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra
noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”
8.punktu.

Kārtība, kādā izlieto neizmantotos valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo
ēdināšanai Jelgavas Centra pamatskolā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kā Jelgavas Centra pamatskola (turpmāk- Skola) 5.-9.klašu
izglītojamo ēdināšanai izmanto 1.- 4. klašu izglītojamo ēdināšanai neizmantotos valsts budžeta
līdzekļus.

II. Komisija neizmantoto valsts budžeta līdzekļu izlietošanai
2. Lai izvērtētu un noteiktu, kuru 5.-9.klašu izglītojamo ēdināšanai piešķirami valsts budžeta
līdzekļi, ar direktores rīkojumu tiek izveidota komisija šādā sastāvā:
2.1. Skolas direktore- komisijas priekšsēdētāja;
2.2. Skolas direktores vietniece izglītības jomā- komisijas loceklis;
2.3. Skolas direktores vietniece izglītības jomā - komisijas loceklis.
3. Komisijas sēdes tiek organizētas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.
4. Sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.
5. Komisijas sēdēs piedalās un protokolē Skolas sekretāre un Skolas sociālais pedagogs.
6. Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, pamatojoties uz klases audzinātāju, medmāsas
vai sociālā pedagoga iesniegtu skolēnu sarakstu.
7. Steidzamos gadījumos lēmumu vienpersoniski var pieņemt direktore, pamatojoties uz klases
audzinātāju vai sociālā pedagoga iesniegumu/mutisku ieteikumu.

III. Lēmumu pieņemšana par izglītojamajiem, kuru ēdināšana tiek nodrošināta par
valsts budžeta līdzekļiem
8. Neizmantotos valsts budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir, ņemot vērā kritērijus:
8.1. izglītojamie no ģimenēm ar maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusu, atbalsts netiek
saņemts no pašvaldības;
8.2. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, ja atbalsts netiek saņemts no pašvaldības;
8.3. bāreņiem un bez vecāku aizgādniecības palikušajiem bērniem;
8.4. izglītojamajiem, kuru vienam vai abiem vecākiem piešķirts bezdarbnieka statuss;
8.5. izglītojamajiem, kuri pamesti novārtā vai vecāki pienācīgi nerūpējas;
8.6. izglītojamajiem, kuru ģimene nonākusi krīzes situācijā;
8.7. pārējie izglītojamie.
9. Klašu audzinātāji, sadarbībā ar sociālo pedagogu, iesniedz un komisija prioritārā secībā sastāda
izglītojamo sarakstu, kuru ēdināšanai piešķirami valsts budžeta līdzekļi.
10.

Ņemot vērā neizmantoto valsts budžeta līdzekļu apjomu, komisija pieņem lēmumu un

direktore izdod rīkojumu par izglītojamajiem, kuru ēdināšana noteiktā periodā tiks nodrošināta par
valsts budžeta līdzekļiem.
11.

Par komisijas lēmumu tiek informēti:

11.1.

lēmumā minētie izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji;

11.2.

izglītojamo klases audzinātāji;

11.3.

ēdināšanas uzņēmums.

12.

Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no ēdināšanas par valsts budžeta

līdzekļiem. Šajā gadījumā direktors pieņem lēmumu par labu nākamajam izglītojamajam, kurš
minēts šo noteikumu 9.punktā minētajā sarakstā.

IV. Noslēguma jautājumi
13. Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 5.janvāri.
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