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Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Ivo Alksnis, Reinis Ādamsons, Ņina Balode, Dainis Dukurs, Elīna Gruzniņa, Rūdolfs
Kalvāns, Katrīna Leitāne, I. Ozoliņa, Līga Sausiņa, Jānis Strautmanis, Eva Viļķina, Jānis Zilvers, Mārtiņš
Zīverts
Nepiedalās: Inese Zagorska (personīgu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa, Juridiskās
pārvaldes juriste A. Kalniņa, vecākais datortīklu administrators Dz. Strads, Finanšu pārvaldes vadītāja
D. Matuseviča
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo un otro daļu un Siguldas novada pašvaldības
2017. gada 10. augusta saistošo noteikumu Nr. 20 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 64.2 un
87. punktu, domes sēde norisinās attālināti, izmantojot videokonferences režīmu un deputātiem balsojot
dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Sēde sasaukta plkst. 16.30
Sēde atklāta plkst. 16.35
Darba kārtība:
1. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros.
2. Par Siguldas novada pašvaldības domes Apbalvojumu komisijas apstiprināšanu.
1.§
Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā
attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1.
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nt.360) 27.1.apakšpunkts
noteic, ka “izglītības iestādēs, izņemot koledžas un augstskolas, izglītības procesu atbilstoši
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izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē šādu
lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai
pilnībā var īstenot attālināti:
27.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī
organizējot izglītojamo plūsmu. Vispārējās izglītības iestādēs mācības attālināti var īstenot
7.–12. klasē;
27.1.2. ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles
centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus vai izglītojamam atbilstoši šo noteikumu
prasībām jāievēro pašizolācija. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē
Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka izglītības iestādē noteikti šajā apakšpunktā minētie
obligātie pretepidēmijas pasākumi;
27.1.3. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai
teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai
saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē
Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā īsteno mācības attālināti;
27.1.4. no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs
vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve
7.–12. klasē notiek attālināti. Minētais nosacījums neattiecas uz sociālās korekcijas izglītības
iestādi "Naukšēni", uz speciālās izglītības iestādēm un uz tādām izglītības iestāžu speciālās
izglītības klasēm, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī
speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem”. Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumu Nr.624 “Grozījumi
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"” anotācijā norādīts, ka 7.–12. klasei
attālinātā vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas
apguve līdz 2020.gada 13.novembrim saistīta ar to, ka joprojām ir novērojama Covid-19
izplatība izglītības iestādēs. (..) Tieši šīs vecuma grupas izglītojamie ir saistīti ar augstāko
Covid-19 izplatības risku. Šajā vecumā bērniem nav jānodrošina nepārtraukta pieaugušo
uzraudzība, tādēļ tieši šai vecuma grupai noteikt attālinātās mācības ir optimālākais
pasākums Covid-19 ierobežošanai izglītības iestādēs.
Attiecībā par vispārējās izglītības iestādēm, kurās ir speciālas izglītības klases, kas īsteno
speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem un speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 2020. gada
3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 664 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada
9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai"” anotācijā skaidrots, ka šajās izglītības iestādēs mācību procesu un
modeli var īstenot atbilstoši iestādes dibinātāja lēmumiem, izvērtējot iespējas sniegt
nepieciešamo ikdienas atbalstu izglītojamo vecākiem.
MK noteikumu Nr.360 27.4 punkts noteic, “ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1.
apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti, lai izlietotu valsts budžeta dotācijas
izglītojamo brīvpusdienām:
27.41.1. pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3.
un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un
4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;
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27.41.1.1 ja pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta
līdzekļi, tā atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 5., 6., 7., 8.
un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatava ēdiena vai pārtikas paku piegādei;
27.41.2. ja šo noteikumu 27.4 1.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā
dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu
27.41.1. un 27.4 1.1.1 apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi
valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. un
27.4 1.1.1 apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā
arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
27.41.3. valsts izglītības iestāde saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu
nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var
izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā
ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Ja valsts izglītības iestādē ir neizmantoti brīvpusdienu
nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs tos
izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku
piegādei. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību,
kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu”;
citi atbalsti no valsts puses izglītojamo ēdināšanai attālināta izglītības ieguves procesa ietvaros nav
paredzēti;
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Par
materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ir paredzēts pabalsts Siguldas novadā
deklarētajiem izglītojamiem, kuru ģimene reģistrēta Siguldas novada pašvaldības daudzbērnu
ģimeņu reģistrā1, ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada vispārizglītojošās skolās.
Ēdināšanas atbalsts ir Siguldas novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva (24.1punkts);
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.32 “Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” ir paredzēts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa periodā pabalsts izglītojamā ēdināšanai mācību gadā pilna laika
pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības iestādēs –100%
apmērā no ēdināšanas maksas (31.punkts). Šis sociālās palīdzības pabalsts tiek piešķirts ģimenēm
(personām), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Siguldas novadā (7.punkts);
risinot jautājumus par ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālināta izglītības ieguves procesa
ietvaros:
6.1. ņemot vērā, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 27.1.4.apakšpunktu līdz 2020.gada
13.novembrim vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas apguvei 7.-12.klasei jānotiek attālināti, un to, ka šī lēmuma konstatējošās daļas
4. un 5.punkta saistošajos noteikumos paredzētais ēdināšanas atbalsts attiecīgas kategorijas
izglītojamiem paredzēts izglītības ieguves procesa ietvaros, ir nepieciešams rast iespēju no
ēdināšanas atbalstam paredzētā finansējuma 7.-12.klasei, turpināt nodrošināt ēdināšanas
atbalstu arī attālināta izglītības ieguves procesa ietvaros Siguldas novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 7. – 12. klases izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts
trūcīgā vai maznodrošinātā statuss, vai statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras
aprūpē ir trīs un vairāk bērni”. Šo izglītojamo kategorijai tādējādi ir nodrošināta iespēja
vismaz reizi dienā faktiski saņemt ēdienu ar atbilstošu uzturvērtību;

“Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
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6.2. ja kādā no Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, atbilstoši MK noteikumu 360
27.1. apakšpunktam, izglītības ieguves process 1., 2., 3. un 4. klasei notiek attālināti,
pilnvarot Izvērtēšanas komisiju2 pieņemt lēmumu par valsts budžeta dotāciju izlietojumu
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai.
Ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Siguldas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, šī izglītojamā ēdināšana nodrošināma atbilstoši Izvērtēšanas komisijas lēmumam
vai tiek noslēgta vienošanās ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par:
6.2.1. ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu;
6.2.2. valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
lai mazinātu/izslēgtu pagatavotās pārtikas piegādes un uzglabāšanas riskus, šī lēmuma
konstatējošās daļas 6.punktā minētajiem izglītojamiem, nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas
paku izdales veidā.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otro daļu, kas
noteic, ka “visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību
institūcijas (..), prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses”, 10.panta otro daļu, kas noteic, ka
viena no bērna tiesībām “ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina
pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs (..)” un 26.panta
pirmo daļu, kas noteic, ka “valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz
tai palīdzību”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas noteic, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir: “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (..) (sociālā
palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, (..) u.c.)”, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, MK noteikumu 27.1.4. un 27.41.apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības domes
Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 13.§) un Finanšu
komitejas 2020.gada 5.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 18.§), atklāti balsojot ar 14 balsīm par
(I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics,
I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1.

2.

3.

nodrošināt attālināta vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas apguves ietvaros ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā:
1.1. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases izglītojamiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ģimenei piešķirts statuss
“Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
1.2. pilna laika 7.-12.klases izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgā vai
maznodrošinātā statuss;
noteikt, ka lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētais atbalsts piemērojams, kamēr saskaņā ar
MK noteikumu Nr.360 27.1.4.apakšpunktu vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās
vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasei notiek attālināti;
ja kādā no Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, atbilstoši MK noteikumu 360
27.1.apakšpunktam, izglītības ieguves process 1., 2., 3. un 4. klasei notiek attālināti, pilnvarot
Izvērtēšanas komisiju3 pieņemt lēmumu par valsts budžeta dotāciju izlietojumu Siguldas novada
pašvaldības izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – pārtikas paku izdales

izveidota ar Siguldas pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs”(protokols Nr.9, 34.§).
3 izveidota ar Siguldas pašvaldības domes 2020.gada 13.augusta lēmumu “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs”(protokols Nr.9, 34.§).
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veidā. Ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas Siguldas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, šī izglītojamā ēdināšana nodrošināma atbilstoši Izvērtēšanas komisijas lēmumam vai tiek
noslēgta vienošanās ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā
dzīvesvieta, par:
3.1. ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu;
3.2. valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;
Sociālajam dienestam:
4.1. pārtikas paku iegādei nodrošināt tirgus izpēti un piedāvājumu atlasi saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
4.2. nodrošināt pārtikas paku izdali izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies
izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā;
4.3. lai nepieļautu vienlaicīgi vairāku cilvēku pulcēšanos, pārtikas paku izdali paredzēt vairākos
pārtikas paku izdales punktos un dažādos laikos. Ja izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas
un daudzbērnu ģimenes) likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku kādā no
izdales punktiem, nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā
Siguldas novada robežās;
līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.punktā minētā atbalsta nodrošināšanai paredzēt no
pašvaldības budžeta, kas ieplānots 2020.gadā 7.- 12. klases izglītojamo ēdināšanai saskaņā
Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.26 “Par
materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” III.1nodaļu un 2017.gada 30.novembra saistošo
noteikumu Nr.32 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā” 6.3.apakšnodaļu.

2. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes Apbalvojumu komisijas apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra nolikuma Nr.12/2019
“Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 39.punktu Apbalvojumu komisiju apstiprina ar
Pašvaldības domes lēmumu. Apbalvojumu komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, komisijas
sekretāra un vismaz pieciem komisijas locekļiem.
Ņemot vērā nepieciešamību veikt izmaiņas līdzšinējā Siguldas novada pašvaldības domes
Apbalvojumu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvā, ir priekšlikums apstiprināt Komisiju jaunā
sastāvā.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra nolikuma
Nr.12/2019 “Siguldas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums” 39.punktu, kā arī ņemot vērā
Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 4.novembra sēdes atzinumu (prot.Nr.13, 6.§), atklāti balsojot
ar 14 balsīm par (I. Alksnis, R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne,
U. Mitrevics, I. Ozoliņa, L. Sausiņa, J. Strautmanis, E. Viļķina, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas
– nav, dome nolemj:
1. Apstiprināt Siguldas novada pašvaldības domes Apbalvojumu komisiju šādā sastāvā:
1.1.
Līga Sausiņa – komisijas priekšsēdētāja;
1.2.
Elīna Dakša – komisijas sekretārs;
1.3.
Zanda Abzalone – komisijas locekle;
1.4.
Sandra Tukiša – komisijas locekle;
1.5.
Kristīne Freiberga – komisijas locekle;
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1.6.
Sindija Brikmane – komisijas locekle;
1.7.
Jolanta Borīte – komisijas locekle;
1.8.
Madara Skrastiņa – komisijas locekle;
2. Noteikt, ka izmaiņas stājas spēkā 2020.gada 6. novembrī.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 16.41
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2020. gada 12. novembrī plkst. 16.00.
Sēdi vadīja

(paraksts)

Uģis Mitrevics

Protokolēja

(paraksts)

Elīna Dakša

(paraksts)

I. Alksnis

(paraksts)

R. Ādamsons

(paraksts)

Ņ. Balode

(paraksts) s)

D. Dukurs

(paraksts)

R. Kalvāns

(paraksts)

K. Leitāne

(paraksts)

L. Sausiņa

(paraksts)

J. Strautmanis

APSTIPRINU:
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(paraksts) (paraksts)

E. Viļķina

(paraksts) (paraksts)

J. Zilvers

(paraksts)
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M. Zīverts

