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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.2.

2019.gada 31.janvāris

LĒMUMS Nr. 4.
Par Iecavas internātpamatskolas maksas pakalpojumu segšanu
Izskatot Iecavas novada domes 2018.gada 10.decembra iesniegumu Nr. 3-21e/18/360 par
Iecavas internātpamatskolas nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem un K.G. 2019.gada
22.janvāra iesniegumu ar lūgumu segt izdevumus par Iecavas internātpamatskolas maksas
pakalpojumiem līdz 2019.gada 31.maijam, konstatēts:
1.

Internātskolas, kas nodibinātas līdz 2018.gada 1.janvārim, valsts līdzfinansē līdz 2018. gada
31. decembrim (Izglītības likuma Pārejas noteikumu 61.punkts), no 2019.gada 1.janvāra par
bērnu dzīvošanu un ēdināšanu internātskolā jāmaksā bērnu vecākiem.

2.

Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumu (prot. Nr.15,14.p.) ir
apstiprināti grozījumi Iecavas novada domes 2016.gada 12.aprīļā lēmumā „Par Iecavas
internātpamatskolas nomas maksas pakalpojumu izcenojumiem”, un no 2019.gada 1.janvāra
ir noteikti šādi izcenojumi par diennakti:
2.1. gultas vietas īre internātā Iecavas internātpamatskolas izglītojamiem – 3,30 euro;
2.2. brokastis, launags, vakariņas – 1,20 euro.

3.

2019.gada 22.janvārī Ķekavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests” saņemts
Ķekavas novada iedzīvotājas K.G. iesniegums ar lūgumu segt izdevumus par divu viņas bērnu
(M.G. 7.klasē, R.R.G. 5.klasē) izglītošanu Iecavas internātpamatskolā līdz 2019.gada
31.maijam.

4.

K.G. ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, abi bērni ir ar uztveres un sadzīvošanas
problēmām, vairākkārt ievietoti nepilngadīgo krīzes centros. Pēc psiholoģiskās izpētes
secinājumiem ieteikts viņu izglītošanu veikt internātskolā, jo parastajā izglītības iestādē
viņiem varētu būt problēmas iekļauties vai adaptēties skolas vidē. Minētais apstāklis arī
nosaka nepieciešamību viņiem turpināt izglītošanos skolā ar internātu.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu;
- Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu;
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo lietu un veselības komitejas 2019.gada
23.janvāra sēdes un Finanšu komitejas 2019.gada 24.janvāra sēdes atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm "Par" (Adats, Baire, Ceļmalnieks, Damlics, Geduševa, Jerums, Kalniņš, Keisters,
Līcis, Medne, Pozņaks, Priede, Šaicāns, Variks, Žilko), " Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Segt maksu par M.G., personas kods _, un R.R.G., personas kods _, gultas vietas īri un
ēdināšanu Iecavas internātpamatskolā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.maijam.

2. Izdevumus segt no Ķekavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” budžeta
līdzekļiem, naudu pārskaitot uz Iecavas internātpamatskolas kontu saskaņā ar rēķinu.
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati ir
ierobežotas pieejamības informācija.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes
regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
un ar ko ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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