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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv  

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

(tiešsaistē) 

2021. gada 16. aprīlī                                                 Nr. 8 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

1. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem Skrundas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs Slimību profilakses un kontroles centra noteikto 

pretepidemioloģisko pasākumu laikā. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Aivars SEBEŽS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivars GRUNDMANIS  

Aldis ZALGAUCKIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Ivo BĀRS (personisku apstākļu dēļ nevar piedalīties sēdē) 

Ainārs ZANKOVSKIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  
 

Klausās:  

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

Nīkrāces pamatskolas direktore   Anita SEBEŽA 

p/a “Sociālais dienests” direktore   Anda VĪTOLA 

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes 

  “Liepziediņš” vadītāja  Dzintra EGLĪTE 
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1. § 

Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem Skrundas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs Slimību profilakses un kontroles centra noteikto 

pretepidemioloģisko pasākumu laikā 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, A. VĪTOLA 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par mācību procesa norisi paaugstinoties kumulatīvajam 

Covid-19 gadījumu skaitam uz 100 000 iedzīvotājiem Skrundas novada pašvaldībā un 

pretepidemioloģiskiem pasākumiem Skrundas vidusskolas ēdnīcas darbiniekiem. Šobrīd nav, 

kas sagatavo pārtikas pakas bērniem, tāpēc Inga FLUGRĀTE ierosina no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem finansēt par katru attālināto mācību dienu kuponu tādā vērtībā, kas atbilst 

brīvpusdienām. 

P/a “Sociālais dienests” direktore Anda VĪTOLA paskaidro, ka bērnu, kuriem pienākas 

pārtikas kupons, vecākiem pa šo laiku izveidojies pieradums konkrētā zināmā vietā saņemt 

pārtikas paku vai šajā gadījumā pārtikas kuponu. Bērnu vecākiem tas nebūs apgrūtinājums 

saņemt kuponu konkrētā vietā un laikā.   

Inga FLUGRĀTE informē, ka kuponus varēs izmantot visu Skrundas novada pagastu un 

Skrundas pilsētas pārtikas veikalos, izņemot veikalā “Citro”.  

2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, ka 

pašvaldības dome pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes lēmumi), 

Izglītības likuma 17. panta par pašvaldību kompetenci izglītībā trešās daļas 28. punktu, kas 

nosaka, ka  pašvaldība ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas 

izglītības jomā, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, atklāti balsojot, „par” – 10 

(Rihards VALTENBERGS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, 

Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Dzintars ANKEVICS, Ivars GRUNDMANIS, Aldis 

ZALGAUCKIS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās 

deputāte Gunta STEPANOVA, pamatojoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā, Skrundas novada dome nolemj: 

2.1. noteikt ēdināšanas atbalsta sniegšanu laika posmā līdz 30.04.2021. no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem par katru izglītojamo obligātajā izglītības vecumā, 

kuri mācās Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs,  kuponu veidā ar vērtību 

5.,6.gadīgo obligātajā apmācībā 1,10 euro, 1.-12. klasei 1,42 euro par katru attālināto 

mācību dienu, 

2.2. noteikt, ka Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādes sniedz informāciju 

Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļai par nepieciešamo kuponu skaitu 

obligātās 5.,6.gadīgo apmācības programmas bērniem un 1.-12. klašu 

izglītojamajiem,  

2.3. noteikt, ka Izglītības nodaļa sagatavo numurētus kuponus un nodod tos izglītības 

iestādēm, Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu sociālajiem darbiniekiem, 

2.4. noteikt, ka izglītības iestāžu darbinieki un sociālie darbinieki kuponus nodod 

bērnu likumiskajam pārstāvim pret parakstu, 

2.5. noteikt, ka kuponu izdales laikā saņēmējam un izsniedzējam jāievēro 

epidemioloģiskās drošības prasības, 

2.6. noteikt, ka saraksti ar parakstiem tiek iesniegti Izglītības nodaļā, 

2.7. noteikt, ka kuponus pārtikas iegādei izglītojamo likumiskie pārstāvji izmanto 

Skrundas novadā Pārtikas un veterinārā dienesta licenci pārtikas tirdzniecībai 

saņēmušās tirdzniecības vietās, kuras slēdz līgumu ar pašvaldību par kuponu 

realizēšanas kārtību, kurā noteikti ierobežojumi alkohola un tabakas izstrādājumu 

iegādei, 
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2.8. noteikt, ka izglītojamo likumiskie pārstāvji ar tirdzniecības vietu sarakstu tiek 

iepazīstināti e-klases vietnē, 

2.9. noteikt, ka tirdzniecības vietas par izmantotajiem kuponiem iesniedz rēķinu 

Skrundas novada pašvaldībā, pievienojot izmantotos kuponus, 

2.10. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, Skrundas vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces 

pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU, Skrundas PII Liepziediņš vadītāju Dzintru 

EGLĪTI, p/a “Sociālais dienests” direktori Andu VĪTOLU.  
 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0845 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          16.04.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          16.04.2021.      


