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Nr.79
Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) izsludināja valstī ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada
12. maijam, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu, valstī ir pārtraukts mācību process klātienē visās izglītības
iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. trīs prim 1. punktu, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo
brīvpusdienām izlietojumu, aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu
nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā, ar pašvaldības domes
lēmumu var izlietot novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klašu
skolēnu ēdināšanai no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no
izglītības ieguves formas vai vietas).
Rīkojuma 4.3. trīs prim 2. punkts nosaka, ja pašvaldībā ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi
brīvpusdienu nodrošināšanai aprīlī un maijā, tad atbilstoši domes lēmumam tos var izlietot
pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēnu
ēdināšanai no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.
Novadā deklarēti 1.–4. klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm:
Dzimšanas
gads
2012.
2011.
2010.
2009.

Daudzbērnu
ģimeņu bērni
52
50
55
34
191

Klase
1.
2.
3.
4.
KOPĀ:

Trūcīgo/maznodrošināto
ģimeņu bērni
1
1

Pārējie bērni
153
177
170
150
650

Novadā deklarēti 5.-9. klašu skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm:
Dzimšanas gads

Klase

2008.
2007.
2006.
2005.
2004.

5.
6.
7.
8.
9.
KOPĀ:

Daudzbērnu ģimeņu
bērni
59
55
32
33
27
206

Trūcīgo/maznodrošināto
ģimeņu bērni

6

6

Aprēķinot valsts mērķdotācijas pieejamo finansējumu 2 mēnešiem 16’169 EUR apmērā, tad
katram 1.-4. klašu skolēnam no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm ir iespējams
piešķirt vienreizēju ēdināšanas pabalstu pārtikas pakas veidā 40 EUR vērtībā par aprīlī un maiju,

izlietojot 7’680 EUR. Atlikusī mērķdotācijas daļa ir pietiekoša, lai pārtikas pakas piešķirtu arī 5.9. klašu skolēniem no minēto kategoriju ģimenēm.
Skolēnu datu uzskaites iespējamu kļūdu rezultātā papildu nepieciešamais finansējums būs jāpiešķir
no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Gadījumā, ja dome no valsts mērķdotācijas un pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētu pārtikas
paku piešķiršanu visiem 1-9.klašu skolēniem, tad šīm nolūkam būtu jānovirza papildu 29’368 EUR
no domes budžeta līdzekļiem, kas iepriekš nebija plānoti. Bez tam, pārtikas paku piešķiršana 5.-9.
klašu visiem skolēniem pārtrauktu pašvaldības līdzšinējo konsekvenci, jo dome arī iepriekš
nesubsidēja ēdināšanas izdevumus minētā vecuma skolēniem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 4.3. trīs prim 1. punktu un 4.3. trīs prim 2. punktu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Piešķirt vienreizēju ēdināšanas atbalstu pārtikas pakas veidā 40 EUR apmērā no valsts
budžeta mērķdotācijas par 2020.gada aprīli un maiju katram Ādažu novada administratīvajā
teritorijā deklarētam vispārējās izglītības iestādes 1.-4. klašu skolēnam un 5.-9. klašu skolēnam
no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, tikai vienā no minēto ģimeņu
kategorijām.

2.

Piešķirt vienreizēju ēdināšanas atbalstu pārtikas pakas veidā 40 EUR apmērā no pašvaldības
budžeta par 2020.gada aprīli un maiju katram Ādažu novada administratīvajā teritorijā
deklarētam vispārējās izglītības iestādes 1.-4. klašu skolēnam, kuram tā nav piešķirta saskaņā
ar lēmuma 1.punktu.

3.

Domes finansistam sagatavot grozījumu projektu pašvaldības 2020.gada budžetā, nosakot
lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 905 EUR apmērā no Ādažu Kultūras centra
budžeta tāmes līdzekļiem.

4.

Domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam izstrādāt vienotu aptaujas anketu
lēmuma 1. un 2.punktā minēto skolēnu vecākiem, par piekrišanu pārtikas pakas saņemšanai.

5.

Pārtikas pakas sagatavot un izsniegt to skolēnu vecākiem un likumiskiem pārstāvjiem, kuri
būs elektroniski aizpildījuši un iesnieguši aptaujas anketu šajā lēmumā noteiktajā kārtībā.

6.

Ādažu vidusskolas direktoram, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas direktoram un domes Izglītības
un jaunatnes lietu speciālistam organizēt aptauju datorprogrammas “E-klase” vai adresātiem
pieejamā citā vidē skolēnu vecākiem vai personām, kuru aprūpē (t.sk. audžuģimenē vai
aizgādībā) ir skolēns, un līdz 2020.gada 5.maijam iesniegt Ādažu vidusskolas direktoram
Česlavam Batņam elektroniskā veidā sagatavotu kopsavilkumu par saņemtajām atbildēm,
grupējot tās pa mācību klasēm un saņēmēju kategorijām.

7.

Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 darba dienu laikā sagatavot vienošanās projektu pie
2016.gada 24.oktobra Pakalpojuma un telpu nomas līguma Nr. JUR 2016-10/805 ar Ādažu
vidusskolas skolēnu ēdinātāju SIA “Baltic Resaurants Latvia” (turpmāk – SIA), iekļaujot šādus
nosacījumus:
7.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu līdz 07.05.2020., iepriekš saskaņojot pakas saturu
ar Ādažu vidusskolas ārstu;
7.2. SIA izstrādā paku saņemšanas laika grafiku un līdz 31.05.2020. veic paku izsniegšanu
skolēnu vecākiem pret parakstu;

7.3. Ādažu vidusskolas direktors iesniedz SIA skolēnu sarakstus, grupējot skolēnus pa
kategorijām, izglītības iestādēm un klasēm;
7.4. SIA līdz 05.06.2020. iesniedz Ādažu vidusskolas direktoram aktu par paku izsniegšanas
rezultātiem, pievienojot sarakstus ar paku saņēmēju parakstiem.
8.

Ādažu vidusskolas direktoram Č.Batņam līdz 2020.gada 31.maijam organizēt lēmuma izpildi
un līdz 10.06.2020. iesniegt Grāmatvedības daļai 7.4. apakšpunktā minēto aktu.

9.

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Monikai Grieznei ne vēlāk, kā līdz 27.04.2020. publicēt
paziņojumu domes saziņas līdzekļos par šo lēmumu un tā izpildes kārtību.

10. Domes izpilddirektoram parakstīt 7.punktā minēto vienošanos un veikt lēmuma izpildes
kontroli.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

