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sēdes protokols Nr.17., 15.p.
LĒMUMS Nr.511
Par darbinieku ēdināšanas maksas noteikšanu izglītības iestādēs,
kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība

Aizkraukles novada pašvaldībā, veidojot vienotu uzskaites principu par sniegtajiem
ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina izglītības iestādē,
nepieciešamas noteikt vienotu darbinieku ēdināšanas izmaksu aprēķinu.
Aizkraukles novada pašvaldībā tiek izmantota vienota grāmatvedības un ēdināšanas uzskaites
sistēma, kuras pamatā ir ēdienu kalkulācija, kurā tiek iekļauta pārtikas produktu izmaksu daļa.
Veicot aprēķinus par izglītojamo ēdināšanu, tiek aprēķinātas tikai pārtikas produktu izmaksas –
izmaksās, kas saistītas ar ēdiena pagatavošanu (personāla izmaksas, komunālie pakalpojumi u.c.)
100% apmērā sedz pašvaldība. Ēdiena pagatavošanas izmaksas ir vidēji 50% no kopējām
izmaksām.
Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikts, ka ēdināšanas pakalpojumus atbrīvo no PVN
tikai gadījumā, ja tos sniedz pati izglītības iestāde saviem audzēkņiem un darbiniekiem. No tā
secināms, ka izglītības iestāde, kura pati organizē ēdināšanas pakalpojumu, to var sniegt arī saviem
darbiniekiem.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 42.panta
pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 11.08.2022.atzinumu,
atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Gatis
GŪTMANIS, Zane ROMANOVA, Dāvis KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS,
Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt ka izglītības iestāžu, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestāde,
darbiniekiem ēdināšanas pakalpojums tiek aprēķināts pārtikas produktu izmaksu apmērā
(mēneša vidējās izmaksas pēc kalkulācijas – brokastis, pusdienas, launags), kam piemērots
koeficients 2.

2.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
veikt attiecīgos aprēķinus.

3.

Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram
Uldim RIEKSTIŅAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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