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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Rīgā 01.12.2022.  Nr. 4-10e/22/3313 

Uz  Nr.  
 

Latvijas Republikas tiesībsarga birojam 

tiesibsargs@tiesibsargs.lv  

 

Par ēdināšanas izdevumu segšanu  

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 

 

Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) ir saņemta un izskatīta Latvijas 

Republikas tiesībsarga biroja (turpmāk – Tiesībsargs) 2022. gada 3. novembra vēstule (reģistrēta 

ar Nr. 4-10e/22/6468), ar kuru ministrija atkārtoti tiek aicināta izvērtēt situāciju un rosināt izmaiņas 

normatīvajos aktos, paredzot ēdināšanas izmaksu segšanu bērniem ar speciālām vajadzībām, 

neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā viņi iegūst izglītību. Vienlaikus Tiesībsargs lūdz sniegt 

informāciju par pašvaldībām, par kurām ministrija ir pārliecinājusies, ka tās praktizē ēdināšanas 

maksu piemērošanas atvieglojumus izglītojamiem visās izglītības pakāpēs, tostarp izglītojamiem 

ar speciālām vajadzībām, nosakot ēdināšanas maksas atvieglojumu vai sociālo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību. 

Atbilstoši 2022. gada 14. novembra ministrijas un Tiesībsarga tikšanās reizē 

pārrunātajam par minētā problēmjautājuma risināšanas iespējām, ministrija norāda, ka, 

pamatojoties uz ministrijai uzdoto uzdevumu sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības 

ministriju līdz 2023. gada 14. aprīlim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 

informatīvo ziņojumu par Izglītības likuma 3. pantā minēto iekļaujošās izglītības attīstību visās 

izglītības pakāpēs, ministrija informatīvajā ziņojumā iekļaus normatīvā regulējuma un datu analīzi 

par ēdināšanas izmaksu segšanu bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī sniegs priekšlikumus 

problēmjautājuma risināšanai. 

Vienlaikus ministrija vērš Tiesībsarga uzmanību, ka izglītojamo ēdināšanas izmaksu 

segšana izglītības iestādēs ir ministrijai neraksturīga funkcija, tādēļ ministrijā netiek veidots 

apkopojums par pašvaldībām, kuras pieņēmušas lēmumu par izglītojamo ēdināšanas maksas 

atvieglojumiem novada izglītības iestādēs.  Atbildot uz Tiesībsarga lūgumu sniegt informāciju par 

pašvaldībām, par kurām ministrija ir pārliecinājusies, ka tās praktizē ēdināšanas maksu 

piemērošanas atvieglojumus, norādām, ka informācija tika izgūta, piemēram, no Bauskas, Cēsu, 

Dobeles, Jelgavas, Ogres novadu, Liepājas valstspilsētas un citu pašvaldību mājas lapās ievietotās 

informācijas, tai skaitā aplūkojot atsevišķu pašvaldību saistošos noteikumus, tomēr vienlaikus 

iegūto datu apjomu ministrija speciāli nav apkopojusi, fiksējusi vai padziļināti analizējusi.  

 

 

Valsts sekretāre                                                                                          Līga Lejiņa 
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