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Par grozījumiem Ādažu novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr. 79 “ Par ēdināšanas
pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā”
Ādažu novada dome 2020. gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.79 “Par ēdināšanas pabalstu
skolēniem ārkārtējā situācijā”, nolemjot piešķirt vienreizēju ēdināšanas atbalstu pārtikas pakas
veidā 40 EUR apmērā no valsts un pašvaldības 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.
Ministru kabineta 2019.gada 10. decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir
un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk – Noteikumi)
7.punkts, nosaka, ka pašvaldība atbilstoši izglītojamo skaitam sadala valsts budžeta līdzekļus
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm izglītojamo ēdināšanai.
Ādažu Brīvā Valdorfa skola saņem no Ādažu novada domes ikmēneša valsts un pašvaldības
dotāciju 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai par 106 skolēniem. Skola vēlās patstāvīgi organizēt
valsts un pašvaldības mērķdotācijas daļas izlietošanu pārtikas paku komplektēšanai un
organizēt to izsniegšanu skolēniem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un 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, Noteikumu 7. punktu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 21.04.2020. lēmumā Nr.79 “Par ēdināšanas
pabalstu skolēniem ārkārtējā situācijā”:
1.1. izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“6. Ādažu vidusskolas 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 Restaurants Latvia” (turpmāk – SIA),
iekļaujot šādus nosacījumus:

7.1. SIA veic pārtikas paku komplektēšanu Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem
lēmuma 1. un 2. punktā norādītajiem skolēniem, izņemot Ādažu Brīvā Valdorfa
skolai līdz 07.05.2020., iepriekš saskaņojot pakas saturu ar Ādažu vidusskolas
ārstu;
7.2.SIA izstrādā 7.1. apakšpunktā norādītajiem skolēniem paku saņemšanas laika
grafiku un līdz 31.05.2020. veic paku izsniegšanu skolēnu vecākiem pret
parakstu;
7.3. Ādažu vidusskolas direktors iesniedz SIA 7.1. apakšpunktā norādīto 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.
7.5. 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.
1.2. papildināt lēmumu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Biedrības “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” valdes priekšsēdētājai Kerolai
Dāvidsonei līdz 2020.gada 31.maijam organizēt aptauju, paku komplektēšanu un
izsniegšanu par Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, atbilstoši lēmumā
noteiktajam, un līdz 10.06.2020. iesniegt Grāmatvedības daļai valsts un
pašvaldības mērķdotācijas pieprasījumu un aktu par paku izsniegšanas
rezultātiem, pievienojot sarakstus ar paku saņēmēju parakstiem.”
8.

Izglītības un jaunatnes lietu speciālistei Inārai BRIEDEI veikt šī lēmuma izpildes kontroli.
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