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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2021. gada 27. janvāris                                                     Nr. 2 

Darba kārtībā: 

1. Par pārtikas paku nodrošināšanu Alsungas vidusskolas 1. - 4. klašu skolēniem attālināto 

mācību laikā. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 9.00 un beidz plkst. 9.10. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Inārs Bērtulsons, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ainars Macpans, Juris Šteinbergs. 

Sēdē piedalās: izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par  pārtikas paku nodrošināšanu Alsungas vidusskolas 1. - 4. klašu skolēniem attālināto 

mācību laikā 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 5.13.2. punktu, ir pārtraukts mācību procesa norisi klātienē visās 

izglītības iestādēs un tiek nodrošinātas mācības attālināti. Saskaņā ar 5.13.7. punktu, 1.-4. 

klases skolēniem otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī. Ministru kabineta 2020. gada 9. 

jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 27.
4
1.1.apakšpunktu, ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. 

apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas 

izglītojamo brīvpusdienām “pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu 

nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var 

izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei”. 

Atbilstoši šo Ministru kabineta noteikumu 27.
4
 1.2. apakšpunktam, ja izglītojamā deklarētā 

dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, 

pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši 

šo noteikumu 27.
4
1.1. un 27.

4
 1.1.1 apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai 

par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā 

dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 614 “Kārtība, kādā 

aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3. 

punktu, Valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs ir 

0,71 eiro dienā. Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta (3
1
) daļu, to izglītojamo ēdināšanu, kuri 

izglītības iestādēs klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, finansē no 

valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Pašvaldības piedalās to 

izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā, kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības 

programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības 

budžeta paredz ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts. 

No Alsungas novada domes budžeta tiek segtas gatavošanas izmaksas, kas ir 0,91 EUR par 

pusdienām. Ņemot vērā, ka gatavošanas izmaksas samazinās, ja tiek komplektētas pārtikas 

pakas (samazinās izdevumi par elektrību un ūdeni), pašvaldībai ir iespējams ietaupītos 

līdzekļus novirzīt pārtikas produktu iegādei, piešķirot valsts mērķdotāciju un pašvaldības 

finansējumu pārtikas paku piegādei 0,83 EUR dienā vienam 1. – 4. klases skolēnam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 

daļas 3. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu un 59. panta (3
1
) daļu, 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.
4
1.1. un 27.

4
 1.2. apakšpunktu, 

2021. gada 21.janvāra Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas 

novada domes budžetu 2021. gadam” un Alsungas novada domes 2017. gada 24. augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2017 “Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības 

izglītības iestādēs”, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Inārs 

Bērtulsons, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Andris Kaminskis,  

“Atturas” nav, 



“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Noteikt, ka 1. – 4. klašu izglītojamo brīvpusdienām paredzētais valsts mērķdotācijas 

finansējums un pašvaldības finansējums pārtikas produktu iegādei izlietojams pārtikas 

paku komplektēšanai Alsungas vidusskolas 1. - 4. klašu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta 

deklarēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, ja ar Ministru kabineta 

noteikumiem vai rīkojumu, vai Alsungas novada domes lēmumu tiek noteiktas 

attālinātas mācības konkrētam bērnam, visai skolai vai konkrētām klasēm. 

2. Noteikt, ka vienam bērnam vienai attālināto mācību dienai tiek piegādāti pārtikas 

produkti 0,83 eiro apmērā.  

3. Noteikt, ka, ja Alsungas vidusskolas 1. - 4. klašu izglītojamā deklarētā dzīvesvieta 

neatrodas Alsunga novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošināt pārtikas 

pakas piegādi izglītojamā ēdināšanai atbilstoši šī lēmuma 1. un 2. punktā noteiktajam. 

4. Ja nav iespējams piegādāt cita novada administratīvajā teritorijā deklarētajam Alsungas 

vidusskolas 1. - 4. klašu izglītojamam pārtikas paku (piemēram, bērns faktiski 

neatrodas Alsungas novada administratīvajā teritorijā), uzdot Finanšu nodaļas vadītājai 

A. Mundiciemai sagatavot vienošanos par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ar 

pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, un valsts budžeta dotācijas 

pārskaitīšanu. 

5. Rīkojumu par pārtikas paku komplektēšanu un piegādi šī lēmuma 1. un 3. punktā 

noteiktajos gadījumos izdod Alsungas novada domes izpilddirektors. 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________I. Bredovska 


