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1. §
Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamajiem
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, A. VĪTOLA, A. SALMINS, V. PAKULIS
1. Sēdes vadītāja dod vārdu pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI, kura
skaidro par valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai. Izvērtējot visus riskus, ir
izvēlēts variants izglītojamos nodrošināt ar pārtikas pakām. No valsts budžeta finansējums
attiecas izglītojamiem no pirmās līdz ceturtajai klasei un kuri ir no maznodrošinātām,
trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm.
Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA informē, ka
izglītojamie, kas būtu jānodrošina ar pārtikas pakām, novadā ir sešdesmit.
Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka valsts finansējums vienam izglītojamam par vienu darba
dienu ir septiņdesmit viens cents. No Skrundas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
ierosinājums atbalstīt izglītojamos sākot no piecgadīgo, sešgadīgo apmācības līdz
divpadsmitajai klasei. Kopā tie ir četri simti sešdesmit trīs bērni. Katra bērna vecākam tiktu
izsniegts kupons pārtikas iegādei, viens eiro par vienu darba dienu. Šāds pārtikas iegādes
veids tika izvēlēts pēc Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojuma. Ar uzņēmumiem, kuri
kuponus apmainīs pret pārtikas precēm, pašvaldība slēgs līgumus. Inga FLUGRĀTE skaidro
par valsts mērķdotācijas izlietojuma atskaites veidu. Pārtikas pakas piegādās sociālais
dienests, par ko pārtikas paku saņēmējiem būs jāparakstās. Informē par norēķināšanās
kārtību ar kuponiem pārtikas iegādei. Tirdzniecības vietu saraksts tiks publicēts Skrundas
novada pašvaldības mājas lapā un vecākiem izsūtīts e-klasē.
Deputāts Andrejs SALMINS ierosina uz kupona uzrakstīt arī uzvārdu.
Deputāts Valdis PAKULIS izsakās par vienas pildspalvas lietošanu visiem. Kur šajā brīdī ir
drošības pasākumi.
Inga FLUGRĀTE informē, valsts mērķdotācijas attiecas uz visiem novadā deklarētajiem
izglītojamiem neatkarīgi no tā, kur viņš mācās. Pašvaldības finansējums attiecas uz tiem
bērniem, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Pamatojoties uz Valsts prezidenta 2020. gada 23. marta paziņojumu Nr.8 "Valsts
konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā"1, Ministru kabineta
2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu",
4.3.3 1.punktu2 (lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām
izlietojumu [4.3.3 1.] 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)), likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
6. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi
izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus”, 21. panta otro daļu, kas nosaka, ka “Domes darbībai
un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem”, Skrundas novada pašvaldības 2020. gada
9. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 1/2020 “Skrundas novada pašvaldības 2020. gada
budžets”, lai nodrošinātu atbalstu Skrundas novada pašvaldības izglītojamajiem kamēr valstī
ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, atklāti balsojot tiešsaistē, „par”
– 9 (Aivars RUDZROGA, Ainārs ZANKOVSKIS, Ivars GRUNDMANIS, Valdis
PAKULIS, Valters FARNASTS, Aldis ZALGAUCKIS, Andrejs SALMINS, Rihards
VALTENBERGS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā
1
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https://likumi.lv/ta/id/313400
https://likumi.lv/ta/id/313191#p4.3.3
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nepiedalās deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Skrundas novada dome nolemj:
2.1. 2020. gada aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai
1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem izlietot Skrundas novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk
no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, tādējādi, ka šie izglītojamie
tiek nodrošināti ar pārtikas pakām 14,20 EUR (četrpadsmit euro, divdesmit centi)
vērtībā par katru izglītojamo mēnesī,
2.2. noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanu par laikposmu, kad valstī ir noteikta
ārkārtējā situācija, no pašvaldības budžeta līdzekļiem par katru izglītojamo
5, 6.gadīgo obligātajā apmācībā un 1.-12. klašu posmā kuponu pārtikas iegādei
veidā ar nominālvērtību 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle centi) aprīļa mēnesī un
19,00 EUR (deviņpadsmit euro, nulle centi) maija mēnesī,
2.3. noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanas sākuma termiņu no 01.04.2020.,
2.4. apstiprināt kārtību (pielikums Nr. 1 uz 1 lp.), kādā izpildāms lēmuma 2.1. un
2.2. punktā noteiktais,
2.5. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju
Ingu FLUGRĀTI, p/a “Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU, Skrundas
vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu
SEBEŽU, Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” vadītāju Dzintru
EGLĪTI.
Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
ārkārtas sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 1050
Sēdi vadīja

L. Robežniece
07.04.2020.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
07.04.2020.
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