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SALAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Salas novada Salas pagastā
2020.gada 7.aprīlī

Nr.6

Sēde sasaukta: plkst. 9.00
Sēdi atklāj: plkst. 9.00
Darba kārtībā:
N.p.k
1.

Lēmuma nosaukums

Par izglītojamo ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā

Lēmuma
Nr.
111

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe
Protokolē – personāla nodaļas vadītāja Ingūna Rēķe
Deputāti: Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha,
Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns
Pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Arnis Baumeisters, juriste Zanda
Daņilova
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa,
Pēteris Krastiņš, Inga Pastare, Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Salas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārkārtas sēdes darba kārtību ar 1 punktu.
1.
Lēmums Nr.111
Par izglītojamo ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā
(I.Sproģe, Z.Daņilova)
Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to
izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē,
nosaka Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk –
noteikumi Nr.614).
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir
izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.
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Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta
dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām,
proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka:
“4.3.3 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);
4.3.3 2. 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);
4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko
savā tīmekļvietnē;”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Irēna Sproģe, Juris Balodītis, Jānis Bite, Sandra Kaņepa, Pēteris Krastiņš, Inga Pastare,
Vija Pazuha, Egīls Rušiņš, Ēvalds Stalidzāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Salas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodrošināt par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, Salas novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamos, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ar brīvpusdienām, izsniedzot pārtikas
produktus.
2. Nodrošināt no 01.04.2020. līdz laikposmam, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, Salas
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamos,
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ar brīvpusdienām, izsniedzot
pārtikas produktus.
3. Nodrošināt no 31.03.2020. līdz laikposmam, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, Salas
novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamos (5.-12. klase), kuriem
Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts “PuMPuRS”) 2019./2020”. mācību gada otrajā
semestrī individuālā atbalsta plānā tika iekļauts atbalsta pasākums ēdināšanā, ar brīvpusdienām,
izsniedzot pārtikas produktus.
4. Noteikt, ka no 01.04.2020. līdz laikposmam, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, bērniem,
kas nāk no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm, kuri Salas novada administratīvajā teritorijā
deklarējuši dzīvesvietu un apmeklē Salas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, ir
tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, saņemot pārtikas produktus brīvpusdienu nodrošināšanai,
iepriekš piešķirtā pabalsta bērnu ēdināšanas izmaksu segšanai vietā, par katru darba dienu, kad
bērns neapmeklē izglītības iestādi, izņemot svētku dienas.
5. Citos gadījumos, kas nav minēti lēmumā, no 01.04.2020. līdz laikposmam, kad valstī ir
noteikta ārkārtējā situācija, bērniem, kuri Salas novada administratīvajā teritorijā deklarējuši
dzīvesvietu un apmeklē Salas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes vai pašvaldības
vispārizglītojošās izglītības iestādes 1.-4. klasi, ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, saņemot
pārtikas produktus brīvpusdienu nodrošināšanai, par katru darba dienu, kad bērns neapmeklē
izglītības iestādi, izņemot mācību gada laikā noteiktās brīvdienas vai svētku dienas.
6. Noteikt brīvpusdienu apmēru 1,42 EUR/darba dienā, izņemot mācību gada laikā noteiktās
brīvdienas vai svētku dienas.
7. Pārtikas produktus, izņemot enerģijas dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus, var
izņemt izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis jebkurā paša izvēlētā vienā no Salas novada
pašvaldības apstiprinātā pārtikas tirdzniecības uzņēmumu saraksta:
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7.1. SIA “Jēkabpils Kamene”, reģistrācijas Nr. 45403003279, veikals “Bode”, adrese: Susējas
iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads;
7.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SĒLIS SK”, reģistrācijas Nr. 45403017669, veikals
“Sēlis”, adrese: Valdmaņa iela 1, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads;
7.3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tālivaldis”, reģistrācijas Nr. 45403031696, veikals
“Cerība” adrese: Biržu iela 28, Birži, Salas pagasts, Salas novads;
7.4. Kalna pagasta Gaida zemnieku saimniecība “KRASTI”, reģistrācijas Nr. 45404006535,
veikals “Eiro”, adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads.
8. Par lēmuma izpildi atbild Salas novada pašvaldības Sociālais dienests, izņemot lēmuma
3.punktu – pašvaldības projekta koordinatore Ināra Beļauniece.
8. Lēmumu trīs darbdienu laikā pēc pieņemšanas publicēt Salas novada pašvaldības tīmekļvietnē
https://www.salasnovads.lv/.
Sēdi slēdz: plkst. 9.10

Sēdes vadītāja
Domes priekšsēdētāja

Sēdes protokolētāja

/personiskais paraksts/

/personiskais paraksts/

I.Sproģe 07.04.2020.

I.Rēķe
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07.04.2020.

