LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Aucē

2020.gada 2.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.16.00.
Sēdi atklāj plkst.16.08.
Sēde notiek attālināti. Sēdes norise tiek fiksēta videoierakstā.
Darba kārtība:
1.

Par pārtikas paku izsniegšanu.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās–
Deputāti (attālināti): Vija Keršus, Sintija Liekniņa, Gints Kaminskis, Juris Ābele, Arnis
Hofmanis, Māris Eihmanis, Aigars Vernis, Kristaps Krapauskis, Ģirts Ante, Inita Sabule.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs.
Nepiedalās – deputāti Valdis Bergmanis, Gundars Freimanis, Aija Jostsone, Andris Smilga,
Indra Špela.
1.§
Par pārtikas paku izsniegšanu
(ziņo: V.Keršus; G.Kaminskis)
Par jautājumu ziņo Vija Keršus.
Gints Kaminskis izsaka priekšlikumu – pārtikas paku izsniegšanu veikt vienu reizi
nedēļā.
Pamatojoties uz G.Kaminska priekšlikumu –
izteikt lemjošās daļas 2.punktu šādā redakcijā: “Pārtikas paku izsniegšanu veikt vienu reizi
nedēļā, par iepriekšējo laika periodu, pēc iespējas Auces novada administratīvās teritorijas
robežās nogādājot pārtikas pakas izglītojamā dzīves vietā.”
Atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Keršus, S.Liekniņa, G.Kaminskis, A.Hofmanis, J.Ābele,
M.Eihmanis, K.Krapauskis, Ģ.Ante, I.Sabule), PRET – 1 (A.Vernis), ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ: priekšlikumu atbalstīt.
V.Keršus aicina balsot par lēmuma projektu kopumā.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (S.Liekniņa, A.Hofmanis, G.Kaminskis, J.Ābele, M.Eihmanis,
A.Vernis, K.Krapauskis, Ģ.Ante, I.Sabule, V.Keršus), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par pārtikas paku izsniegšanu”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.29.

Sēdes vadītājs
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa
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LĒMUMS
Aucē
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Nr. 109
(prot.Nr.5, 1.§)
Par pārtikas paku izsniegšanu

Auces novada dome, izskatot iesniegto lēmuma projektu par pārtikas paku izsniegšanu
Auces novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-12.klases
izglītojamajiem, konstatēja, ka:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, ar 2020.gada 12.martu visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtējā
situācija un ar 2020.gada 23.martu Latvijā izglītības process tiek organizēts attālināti.
Ievērojot norādīto, izglītības process klātienē netiek organizēts arī Auces novada
pašvaldības izglītības iestādēs un izglītojamie nesaņem Auces novada pašvaldības noteiktos
ēdināšanas maksas atvieglojumus bezmaksas pusdienu veidā izglītības iestādēs.
2020.gada 31.martā Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta
rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar kuriem, lai nodrošinātu
valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:
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);
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).
Ņemot vērā norādītos apstākļus un normatīvo regulējumu, pašvaldības administrācija ir
izvērtējusi iespēju veikt izmaiņas ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai Auces novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-12.klases izglītojamajiem, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanas pabalstu bezmaksas pusdienu
izglītības iestādēs vietā aizstājot ar pārtikas paku izsniegšanu izglītojamā ģimenei 1,42 EUR
vērtībā par katru darba dienu ārkārtējās situācijas periodā.
Pārtikas paku izsniegšana varētu tika veikta vienu reizi nedēļā, par iepriekšējo laika
periodu, sākot ar 2020.gada 23.martu, pēc iespējas Auces novada administratīvās teritorijas
robežās nogādājot pārtikas pakas izglītojamā dzīves vietā.
Vadoties no iepriekš norādītā, papildus pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Auces novada dome NOLEMJ:
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1. Izsniegt Auces novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-12.klases
izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, pārtikas
pakas 1,42 EUR vērtībā par katru darba dienu visā ārkārtējās situācijas periodā, sākot ar
2020.gada 23.martu.
2. Pārtikas paku izsniegšanu veikt vienu reizi nedēļā, par iepriekšējo laika periodu, pēc
iespējas Auces novada administratīvās teritorijas robežās nogādājot pārtikas pakas izglītojamā
dzīves vietā.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot veikt Auces novada pašvaldība izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

