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UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

RĪGAS DOME 
 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv 
 

LĒMUMS 
 

Rīgā 
27.04.2022.   Nr. 1462 
   (prot. Nr. 57, 3. §) 

 
 

Par izglītojamo ēdināšanu 
 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 

14. punkta g) apakšpunktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
26. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kā arī sekmētu bērnu 
un jauniešu fizisko attīstību un veselību, nodrošinot veselīgu uzturu, Rīgas dome nolemj: 

 
1. Noteikt izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu maksimālo maksu 
Pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 

 
2. Noteikt, ka ēdināšanas izmaksas netiek segtas izglītojamiem, kas apgūst izglītības 

programmu ārpus izglītības iestādes, pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 
daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē vai arī neklātienes un tālmācības formā. 

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

izpildi. 
 
4. Rīgas domes Komunikācijas pārvaldei ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas nodrošināt lēmuma publicēšanu Pašvaldības portālā www.riga.lv. 
 
5. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2321 “Par 

izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība” (ar 
grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr. 2785, Rīgas domes 
17.09.2020. lēmumu Nr. 749, Rīgas domes 16.12.2020. lēmumu Nr. 203, Rīgas domes 
10.03.2021. lēmumu Nr. 435, Rīgas domes 22.09.2021. lēmumu Nr. 899 un Rīgas domes 
13.04.2022. lēmumu Nr. 1420). 

 
6. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr. 4116 “Par 

ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (ar 
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grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2322, Rīgas domes 
01.12.2021. lēmumu Nr. 1046 un Rīgas domes 30.03.2022. lēmumu Nr. 1402). 

 
7. Lēmums stājas spēkā 01.09.2022. 
 
 
 

Rīgas domes priekšsēdētājs                                         M. Staķis 
 
 
Graudumniece 67026892 



Pielikums 
Rīgas domes 27.04.2022. lēmumam Nr. 1462 

 
Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu 

maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs 
 
Nr. Izglītības iestādes 

tips 
Izglītojamo grupa Ēdienreizes 

nosaukums 
Maksimālā 

maksa vienam 
izglītojamajam 

dienā, euro 

Pašvaldības 
finansējuma 
apmērs, euro 

Valsts 
finansējums, 

euro 

Izglītojamo 
vecāku 

(personu, kas 
realizē 

aizgādību) 
finansējuma 

daļa, euro 
1. Pašvaldības 

izglītības iestādes, 
kuras īsteno 
pamatizglītības 
programmu 

1., 2., 3. un 4. klases 
izglītojamie  

pusdienas 2,00 1,291 0,712 0,00 

2. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kuras īsteno 
pamatizglītības 
programmu 

5., 6., 7., 8. un 9. klases 
izglītojamie, kuru 
ģimene atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam 
saskaņā ar Rīgas 
Sociālā dienesta 
lēmumu vai ir reģistrēta 
Pašvaldības ģimeņu 
atbalsta reģistrā 

pusdienas 2,00 2,003 0,00 0,00 

3. Pašvaldības 5., 6., 7., 8. un 9. klases pusdienas 2,00 1,00 0,00 1,004 
                                                 
1 Nepārsniedzot Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteikto cenu. 
2 Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta 3.1 daļu un Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumu Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
izglītojamo ēdināšanai” 3. punktu. 
3 Nepārsniedzot Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteikto cenu. 
4 Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteiktās cenas un Pašvaldības ēdināšanas dotācijas starpība. 
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izglītības iestādes, 
kuras īsteno 
pamatizglītības 
programmu 

izglītojamie 

4. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kuras īsteno vidējās 
izglītības 
programmu 

10., 11. un 12. klases 
izglītojamie, kuru 
ģimene atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam 
saskaņā ar Rīgas 
Sociālā dienesta 
lēmumu vai ir reģistrēta 
Pašvaldības ģimeņu 
atbalsta reģistrā 

pusdienas 2,00 2,005 0,00 0,00 

5. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kuras īsteno vidējās 
izglītības 
programmu 

10., 11. un 12. klases 
izglītojamie 

pusdienas 2,00 1,00 0,00 1,006 

6. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kuras īsteno 
pirmsskolas 
izglītības 
programmu 

Audzēkņi, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu un kuru 
ģimene atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam 
saskaņā ar Rīgas 
Sociālā dienesta 
lēmumu vai ir reģistrēta 
Pašvaldības ģimeņu 
atbalsta reģistrā  

brokastis, 
pusdienas, 

launags 

4,00 4,007 0,00 0,00 

                                                 
5 Nepārsniedzot Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteikto cenu. 
6 Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteiktās cenas un Pašvaldības ēdināšanas dotācijas starpība. 
7 Nepārsniedzot Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteikto cenu. 
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7. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kuras īsteno 
pirmsskolas 
izglītības 
programmu 

Audzēkņi, kas apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu 

brokastis, 
pusdienas, 

launags 

4,00 2,00 0,00 2,008 

8. Pašvaldības 
izglītības iestādes 

1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 
9. 10., 11. un 12. klases 
izglītojamie, kā arī 
audzēkņi, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu, kuriem ir 
ārsta apstiprināta 
diagnoze (piemēram, 
celiakija, cukura 
diabēts, pārtikas alerģija 
vai nepanesība), kuras 
dēļ nepieciešama uztura 
korekcija9 

piemaksa 0,50 0,50 0,00 0,00 

9. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 
kas nodrošina 
internāta 
pakalpojumus 

Izglītojamie, kuri 
apgūst izglītības 
programmu speciālās 
izglītības klasēs un 
speciālās izglītības 
pirmsskolas grupās10 

brokastis, 
pusdienas, 
launags, 

vakariņas 

5,00 5,00 0,00 0,00 

10. Pašvaldības 
izglītības iestādes, 

1., 2., 3. un 4. klases 
izglītojamie 

pārtikas 
pakas11 

2,00 1,2912 0,7113 0,00 

                                                 
8 Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteiktās cenas un Pašvaldības ēdināšanas dotācijas starpība. 
9 Saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 18. punktu. 
10 Saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 13. punktu un Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumu Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” 3.1 punktu. 
11 Pārtikas pakas iesniedz, ja saskaņā valsts, Pašvaldības vai Pašvaldības izglītības iestādes lēmumu epidemioloģiskās drošības pasākumu vai citu ārkārtas apstākļu dēļ nenodrošina 
izglītojamo ēdināšanu klātienē izglītības iestādē.  
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kuras īsteno 
pamatizglītības 
programmu 

11. Pašvaldības 
izglītības iestādes 

5., 6., 7., 8., 9. 10., 11. 
un 12. klases 
izglītojamie, kā arī 
audzēkņi, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu 

pārtikas 
pakas14 

1,00 1,00 0,00 0,00 

12. Kultūras ministrijas 
padotībā esošā 
izglītības iestāde – 
Nacionālā mākslu 
vidusskola, kura 
Pašvaldības 
administratīvajā 
teritorijā īsteno 
pamatizglītības 
programmu 

5., 6., 7., 8. un 9. klases 
izglītojamie 

pusdienas Kultūras 
ministrijas 

padotībā esošās 
izglītības iestādes 

– Nacionālās 
mākslu 

vidusskolas – 
noteiktā 

ēdināšanas 
pakalpojumu 

maksa 

1,00 0,00 Kultūras 
ministrijas 

padotībā esošās 
izglītības 
iestādes – 

Nacionālās 
mākslu 

vidusskolas –  
noteiktās 

ēdināšanas 
pakalpojumu 

maksas un 
Pašvaldības 
ēdināšanas 

dotācijas starpība 
13. Privātās izglītības 

iestādes, kuras 
Pašvaldības 
administratīvajā 
teritorijā īsteno 

1., 2., 3. un 4. klases 
izglītojamie 

pusdienas Privātās izglītības 
iestādes noteiktā 

ēdināšanas 
pakalpojumu 

maksa 

1,29 0,71 Privātās 
izglītības 

iestādes noteiktās 
ēdināšanas 

pakalpojumu 

                                                                                                                                                                                                                                                    
12 Nepārsniedzot Pašvaldības veiktā ēdināšanas pakalpojumu publiskā iepirkuma rezultātā noteikto cenu. 
13 Pārtikas paku izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja to paredz normatīvie akti. 
14 Pārtikas pakas nodrošina Pašvaldības izglītības iestāde, ja saskaņā ar valsts, Pašvaldības vai Pašvaldības izglītības iestādes lēmumu epidemioloģiskās drošības pasākumu vai citu 
ārkārtas apstākļu dēļ Pašvaldības izglītības iestāde nenodrošina izglītojamo ēdināšanu klātienē izglītības iestādē.  
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pamatizglītības 
programmu 

maksas un valsts 
un Pašvaldības 

ēdināšanas 
dotācijas starpība 

14. Privātās izglītības 
iestādes, kuras 
Pašvaldības 
administratīvajā 
teritorijā īsteno 
pirmsskolas 
programmu 

Audzēkņi, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu, saņem 
Pašvaldības 
līdzfinansējumu 
pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma 
nodrošināšanai, un kuru 
ģimene atbilst trūcīgas 
vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam 
saskaņā ar Rīgas 
Sociālā dienesta 
lēmumu vai ir reģistrēta 
Pašvaldības ģimeņu 
atbalsta reģistrā 

brokastis, 
pusdienas, 

launags 

Privātās izglītības 
iestādes noteiktā 

ēdināšanas 
pakalpojumu 

maksa 

4,00 0,00 Privātās 
izglītības 

iestādes noteiktās 
ēdināšanas 

pakalpojumu 
maksas un 

Pašvaldības 
ēdināšanas 

dotācijas starpība 

15. Privātās izglītības 
iestādes, kuras 
Pašvaldības 
administratīvajā 
teritorijā īsteno 
pirmsskolas 
programmu 

Audzēkņi, kuri apgūst 
pirmsskolas izglītības 
programmu privātajās 
izglītības iestādēs un 
saņem Pašvaldības 
līdzfinansējumu 
pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma 
nodrošināšanai 

brokastis, 
pusdienas, 

launags 

Privātās izglītības 
iestādes noteiktā 

ēdināšanas 
pakalpojumu 

maksa 

2,00 0,00 Privātās 
izglītības 

iestādes noteiktās 
ēdināšanas 

pakalpojumu 
maksas un 

Pašvaldības 
ēdināšanas 

dotācijas starpība 
 
 
 
Rīgas domes priekšsēdētājs                                                                                                                     M. Staķis 


