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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 3. aprīlī                                                            Nr. 8 

Darba kārtībā: 

1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā. 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.20. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs (ierodas pie 1. 

jautājuma izskatīšanas), Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars 

Macpans (ierodas pie 1. jautājuma izskatīšanas). 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, izglītības pārvaldes speciāliste 

Undīne Priedoliņa, sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā 

D. Kalniņa 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets 

ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo 

situāciju līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās 

situācijas spēkā esamības laikā. 

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa 

norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3. punktu, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas 

izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības 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). Turklāt, pašvaldība aprīlī, ja tai ir 

neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši 

pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības 

ieguves formas vai vietas). 

Valsts budžeta dotācijas 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo šī gada aprīlī Alsungas 

novadam ir 695,80 EUR.  

Alsungas novadā šobrīd ir apzināti 10 skolēni no 1. – 4. klasei, kuri ir maznodrošināti, 

trūcīgi vai no daudzbērnu ģimenēm un 21 skolēns no 5. – 9. klasei, kurš no maznodrošinātas, 

daudzbērnu vai trūcīgas ģimenes.   

Aprēķinot pieejamo finansējumu atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajai informācijai par 

novadā deklarēto bērnu skaitu no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, ir 

iespējams piešķirt atbalstu šo bērnu ēdināšanai aprīļa mēnesim 22,00 EUR apmērā no valsts 

budžeta piešķirtās mērķdotācijas. Ja atklātos vēl kāds bērns, kurš atbilst atbalsta piešķiršanas 

nosacījumiem, papildu nepieciešamais finansējums būtu piešķirams no pašvaldības budžeta. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 2020. gada 31. marta Ministru kabineta rīkojumu 

Rīkojums Nr. 140 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 



1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības izglītojamiem no 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, 

kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada administratīvā teritorija, piegādājot 

pārtikas paku vienu reizi mēnesī, sākot no 2020. gada aprīļa mēneša. 

2. Noteikt, ka vienam izglītojamam vienā mēnesī tiek piegādāta pārtika 22,00 EUR 

vērtībā. Jā ģimenē ir vairāki izglītojamie, pārtikas vērtības apjoms pieaug atbilstoši 

izglītojamo skaitam. 

3. Noteikt, ka pārtika tiek piegādāta izglītojamiem no ģimenēm, kuras Alsungas novada 

sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu 

ģimenēm, atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkta 

definējumam “Daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to 

skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes 

bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā 

iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību”, par bērniem, kuri ir deklarēti 

Alsungas novadā un mācās 1. – 9. klasē, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības 

ieguves formas vai vietas. 

4. Uzdot Alsungas sociālā dienesta vadītājai M. Baumanei nodrošināt, ka līdz 2020. 

gada 6. aprīlim tiek apzināti vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada 

administratīvā teritorija un, kuri mācās 1. – 9. klasē. 

5. Uzdot Alsungas novada domes izglītības speciālistei U. Priedoliņai: 

5.1.līdz 2020. gada 6. aprīlim apzināt izglītojamo no daudzbērnu ģimenēm, kuru 

deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada administratīvā teritorija un kuri mācās 

1. – 9. klasē; 

5.2.Sagatavot sarakstu ar mājsaimniecībām un adresēm, kurās būs jānogādā pārtikas 

pakas maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm 

6. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei V. Leismanei organizēt pārtikas iegādi un 

pārtikas paku komplektēšanu, atbilstoši izglītības speciālistes U. Priedoliņas 

sagatavotajam sarakstam. 

7. Uzdot Alsungas novada domes izpilddirektoram V. Dunajevam nodrošināt pārtikas 

paku piegādi 4. un 5.1. punktos minētām ģimenēm, iesaistot pašvaldības iestāžu 

darbinieku no Komunālā dienesta un, nepieciešamības gadījumā, no citām iestādēm. 

8. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktais atbalsts izglītojamam ir pieļaujams tikai vienā 

atbalsta kategorijā. 

9. Noteikt, ka ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā ilgāk par 5. maiju, šajā 

lēmumā noteiktais attiecināms arī uz 2020. gada maija mēnesi un šajā lēmumā 

noteiktie uzdevumi un datumi ievērojami attiecīgi maija mēnesī. 

10. Uzdot Alsungas novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei ne vēlāk kā trīs 

darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Alsungas novada pašvaldības 

tīmekļvietnē. 

 

Domes priekšsēdētāja ______________________________________ D. Kalniņa 

Domes sekretāre __________________________________________ L. Migoviča 


