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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 12.

2020.gada 6.aprīlis

LĒMUMS Nr. 1.
Par bērnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā
Izskatot jautājumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādes, konstatēts:
1.

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, turpmāk tekstā – Rīkojums, noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek
pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas
attālināti;

2.

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunktā noteikts, ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju
brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai,
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto
izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), savukārt, ja minētie valsts budžeta līdzekļi
netiek pilnībā izlietoti tam paredzētajam mērķim, tos var aprīlī izlietot Ķekavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

3.

Rīkojuma anotācijā noteikts, ka pašvaldības domes lēmumā var noteikt piemērotāko ēdiena
nodrošināšanas veidu: brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, vai nodrošināt pārtikas pakas bērna
ģimenei, vai nodrošināt zupas virtuves pakalpojumu u.tml., kas faktiski ļauj pašvaldības domei
izvēlēties ārkārtējai situācijai piemērotāko risinājumu;

4.

Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos 22/2016 “Sociālā
palīdzība Ķekavas novadā” ir ietvertas normas, piemēram 38.9.apakšpunkts, kas ļauj Ķekavas
novada pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”, bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, piešķirt
pabalstu krīzes situācijā līdz 150,00 euro, pamatojoties uz klienta iesniegumu un klāt
pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem, vienu reizi kalendārajā gadā, līdz ar ko, arī tad, ja
izglītojamais nenāk no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, bet viņa ģimene
atrodas krīzes situācijā, pašvaldība var sniegt atbalstu izglītojamā ēdināšanai, izglītojamā
pārstāvim vēršoties ar atbilstošu iesniegumu Ķekavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais
dienests”.

Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas ievaddaļu un 27.punktu;
- Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu;
- Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 1.punktu;
- Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 4.3.3 apakšpunktu,

Atklāti balsojot
ar 16 balsīm “Par” (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Jerums, Kalniņš, Keisters, Klūdziņš, Līcis,
Medne, Pozņaks, Priede, Prokopenko, Variks, Vītols, Žilko),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem, par
laikposmu no 2020.gada 1.aprīļa līdz brīdim, kad valstī ar Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteikta ārkārtējā
situācija, izlietot Ķekavas novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4.
klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu
ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

2.

Šī lēmuma lemjošās daļas 1. punktā minētajam mērķim neizmantotos brīvpusdienu
nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, par laikposmu no 2020.gada 1.aprīļa līdz
brīdim, kad valstī ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” ir noteikta ārkārtējā situācija, izlietot Ķekavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no
minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), ja nepieciešams, līdzfinansējumu
paredzot no apstiprinātā pašvaldības budžeta brīvpusdienām 2020.gadā.

3.

Noteikt, ka šī lēmuma lemjošās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām izglītojamo kategorijām
brīvpusdienas tiek nodrošinātas pārtikas paku vai pārtikas iegādes karšu, pārskaitot pārtikas
pabalsta naudu uz izglītojamā viena vecāka bankas kontu, tiklīdz tas ir iespējams, veidā,
saņemot tās Ķekavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”, ja izglītojamo vecāki ir
iepriekš tām pieteikušies minētajā iestādē, iesniedzot atbilstošu iesniegumu.

4.

Šī lēmuma lemjošās daļas 3.punktā minētās pārtikas pakas vai pārtikas iegādes kartes Ķekavas
novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” izsniedz par periodu – divas nedēļas, aprēķinot
to vērtību, atbilstoši darba dienu skaitam minētajā periodā un noapaļojot veselos skaitļos.
Pārtikas pakas vai pārtikas iegādes kartes vienas dienas nominālvērtība nepārsniedz Ķekavas
novada domes noteiktās maksimālās viena izglītojamā ēdināšanas izmaksas dienā.

5.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai pārvadei publicēt pašvaldības mājaslapā
šo lēmumu un informāciju, ka, ja izglītojamais nenāk no trūcīgas, maznodrošinātas un
daudzbērnu ģimenes, bet viņa ģimene atrodas krīzes situācijā, pašvaldība sniedz atbalstu
izglītojamā ēdināšanai, izglītojamā pārstāvim vēršoties ar atbilstošu iesniegumu Ķekavas
novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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