FINANŠU KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
2022. gada 1. februārī

Nr. 4

Sēde sasaukta:
Sēde atklāta:

plkst. 13.30
plkst. 13.30

Sēdi vada:

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis
Mitrevics

Protokolē:

domes sekretāre Elīna Dakša

Sēdē piedalās:
Komitejas locekļi:

Ivo Bernats
Aivars Garančs
Linards Kumskis
Solvita Strausa

Deputāti:

Artūrs Caucis, Rūdolfs Kalvāns, Līga Sausiņa

Pašvaldības administrācijas
darbinieki:

Pieaicināti:

Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne, vadītājas
vietnieces p.i. A. Kalniņa, Informācijas tehnoloģijas nodaļas
datorsistēmu un datortīklu administrators Dz. Strads, Finanšu
pārvaldes vadītāja I. Cēsniece, Ekonomikas nodaļas vadītāja
Z. Reizniece
Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
K. Freiberga, Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja
S. Brikmane

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu un
5.1.1. apakšpunktu, Siguldas novada pašvaldības 2021. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3
“Siguldas novada pašvaldības nolikums” 53. punktu, komitejas sēde notiek attālināti, izmantojot
videokonferences režīmu un deputātiem balsojot dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Darba kārtība:
1. Par paskaidrojuma raksta apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” projektam.
2. Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai.

3. Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros.
4. Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2021. gada 4. novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas
novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”“ apstiprināšanu.
1. §
Par paskaidrojuma raksta apstiprināšanu Siguldas novada pašvaldības domes saistošo
noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” projektam
Ziņo: Ekonomikas nodaļas vadītāja Z. Reizniece
Debatēs piedalās A. Garančs, S. Strausa, I. Bernats, U. Mitrevics, L. Sausiņa
Viedokli sniedz Z. Reizniece
Izskatījusi Finanšu pārvaldes iesniegto paskaidrojuma rakstu saistošo noteikumu “Par Siguldas
novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” projektam, ņemot vērā likumu “Par pašvaldību
budžetiem”, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro
daļu, Likumu par budžetu un finanšu vadību 41.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par
(I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
apstiprināt paskaidrojuma rakstu Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par
Siguldas novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” projektam.
2. §
Par atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne
Komiteja konstatē:
1.
ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra lēmumu grozītajā redakcijā “Par
atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” (prot. Nr.10, 35.§) (turpmāk –
Domes lēmums) nolemts:
“1. nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā Siguldas novadā
deklarētajiem pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru grupai saskaņā ar Ministru
kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna,
izolācija) pasākumi (pārtikas pakas saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību
dienas pēc kārtas), proti:
1.1. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas
novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
1.2. pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada
teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
1.1 ēdināšanas atbalsts pārtikas paku izdales veidā šī lēmuma nolemjošās daļas 1.1., 1.2.
noteiktajiem izglītojamiem pienākas arī gadījumos, kad atbilstoši Ministru kabineta
2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.49.apakšpunktam, izglītojamā likumiskais pārstāvis nodrošina izglītojamā uzraudzību
vismaz piecas mācību dienas pēc kārtas pārtikas pakas saņemšanas periodā;
2.
līdzekļus minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas
novadu veidojošo bijušo pašvaldību budžetiem, kuros ieplānots atbalsts 2021. gadā
pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai;
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Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldības Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali to izglītojamo likumiskajiem
pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā;
4.
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to
lēmuma 1.2.apakšpunktā norādīto izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies
izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā, ja izglītojamais mācās cita
novada pirmsskolas izglītības iestādē;
5.
ja izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku pašvaldības
izglītības iestādē, Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā
deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
6.
pārtikas paka komplektējama izdevumu apjomā, kas atbilst septiņām mācību dienām un
izsniedzama vienu reizi divās nedēļās”;
2. Latvijā joprojām pastāv augsts Covid-19 izplatības risks un pēdējā mēneša laikā pat
konstatējama saslimstības paaugstināšanās tendence, kas lielāko daļu saslimšanas gadījumu ir
saistīta ar jaunā SARS-CoV-2 paveida Omikrona izplatību. Tā kā saslimstības pieaugums
atkarīgs no piesardzības un drošības pasākumu efektivitātes, infekcijas izplatības ierobežošanas
nolūkos Izglītības pārvalde izsaka priekšlikumu turpināt vismaz ārkārtējās situācijas periodā
nodrošināt Domes lēmumā noteikto atbalstu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku
izdales veidā. Izvērtējot Domes lēmumu, secināts, ka nepieciešams precizēt pārtikas paku
izsniegšanas kārtību, nosakot visiem izglītojamiem vienotus pārtikas paku lielumus, kas atkarīgi
no tā, cik mācību dienas pēc kārtas izglītojamā likumiskais pārstāvis nodrošinājis izglītojamā
uzraudzību. Ņemot vērā, ka domes lēmums jau vienreiz ir grozīts, tā vieglākai uztveramībai
lēmumu par atbalstu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā paredzēts
izdot jaunā redakcijā, saglabājot no Domes lēmuma to izglītojamo kategorijas, kuri var pretendēt
uz ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā.
3.

Ievērojot iepriekš 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 pirmo
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 gādāt par iedzīvotāju
izglītību un “nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (..) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, (..) u.c.)”, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas
noteic, ka tikai dome var “lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15.pantā minētās funkcijas
(..)”, atklāti balsojot ar 5 balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa),
pret – nav, atturas – nav, komiteja nolemj:
1.

nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā Siguldas novadā deklarētajiem
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru grupai saskaņā ar Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija)
pasākumi (pārtikas pakas saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc
kārtas), proti:
1.1. Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada teritorijā un ģimenei piešķirts statuss “Siguldas
novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
1.2. pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada
teritorijā un ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

ēdināšanas atbalsts pārtikas paku izdales veidā šī lēmuma nolemjošās daļas 1.1., 1.2.
noteiktajiem izglītojamiem nodrošināt arī gadījumos, kad Ministru kabineta 2021.gada
9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēkā esamības periodā,
izglītojamā likumiskais pārstāvis nodrošina izglītojamā uzraudzību vismaz piecas mācību
dienas pēc kārtas pārtikas pakas saņemšanas periodā;
līdzekļus minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas novada
pašvaldības budžeta, kas ieplānots 2022.gadā pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai;
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības
Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali to izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem,
kuri pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā. Ja Siguldas
novadā deklarētā izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes)
likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku izglītības iestādē, Sociālajam
dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas
novada robežās;
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to lēmuma
1.2.apakšpunktā norādīto izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā
ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā, ja izglītojamais mācās cita novada
pirmsskolas izglītības iestādē. Ja šī izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt
pārtikas paku Sociālajā dienestā, Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi
izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
pārtikas lielums atkarīgs no tā, cik mācību dienas pēc kārtas izglītojamā likumiskais pārstāvis
nodrošinājis izglītojamā uzraudzību, proti:
6.1. ja no 5 līdz 7 mācību dienām, izglītojamam nodrošināma pārtikas paka 11,00 EUR
(vienpadsmit eiro) vērtībā;
6.2. ja no 8 līdz 14 mācību dienām, izglītojamam nodrošināma pārtikas paka 17,00 EUR
(septiņpadsmit eiro) vērtībā;
pārtikas paku izsniegšanu nodrošināt vienu reizi mēnesī;
virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

3. §
Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves
procesa ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne
Debatēs piedalās L. Sausiņa, L. Kumskis, A. Garančs
Komiteja konstatē:
1. ar Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumu grozītajā redakcijā “Par
atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros” (prot. Nr.9, 9.§) (turpmāk – Domes lēmums) nolemts:
“1. nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā šādiem izglītojamiem, kuriem
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109.1.apakšpunktu un
Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās
vidējās izglītības programmas apguvi nodrošina attālināti (pārtikas pakas saņemšanas
periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc kārtas):
1.1.
Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klases izglītojamiem;
1.2.
Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 5.–12. klases
vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas
vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
1.3.
Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Laurenču sākumskolas, Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas, Mālpils vidusskolas 5.–
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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” vai daudzbērnu ģimenes statuss saskaņā ar Mālpils
novada domes 2014.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada
pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība”;
1.4.
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem, Krimuldas
vidusskolas 5-12.klases izglītojamiem, kuri nāk no ģimenēm, kuru aprūpē trīs un vairāk bērni
vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu
vecumu, ja tās iegūst vispārējo izglītību;
1.5.
Inčukalna pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem;
2.
līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanai paredzēt no valsts budžeta līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai un
Siguldas novadu veidojošo bijušo pašvaldību budžeta līdzekļiem, ievērojot Izglītības likuma
59.panta 3.1daļā noteikto izmaksu segšanas principu. Savukārt neizmantotos valsts budžeta
līdzekļus novirzīt ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā lēmuma nolemjošās
daļas 1.2.-1.5.apakšpunktā minēto izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai;
3.
iztrūkstošos līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.2.–1.5.apakšpunktā minēto
izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas novadu veidojošo
bijušo pašvaldību budžeta, kas ieplānots 2021.gadā 5.–12. klases izglītojamo ēdināšanai;
4.
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldības Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali iestādē to izglītojamo
likumiskajiem pārstāvjiem, ja tie pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas
paku izdales veidā;
5.
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali
to izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam
pārtikas paku izdales veidā un kuru 5.–12. klases izglītojamais mācās cita novada vispārējās
izglītības iestādē;
6.
ja izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes) likumiskajam
pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku izglītības iestādē, Sociālajam dienestam
nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada
robežās;
7.
noteikt, ka atbalsts pārtikas paku veidā nav piemērojams gadījumos, ja konstatēts,
ka atbalstu ēdināšanai izglītojamais ir saņēmis no citas pašvaldības;
8.
noteikt, ka pārtikas paku sagatavošanu organizē ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs
konkrētā izglītības iestādē. Ja tāds nav, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem izglītības
iestādes izraudzīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs;
9. pārtikas paka komplektējama izdevumu apjomā, kas atbilst septiņām mācību dienām un
izsniedzama vienu reizi divās nedēļās”;
2. Latvijā joprojām pastāv augsts Covid-19 izplatības risks, un pēdējā mēneša laikā pat
konstatējama saslimstības paaugstināšanās tendence, kas lielāko daļu saslimšanas gadījumu ir
saistīta ar jaunā SARS-CoV-2 paveida Omikrona izplatību. Tā kā saslimstības pieaugums
atkarīgs no piesardzības un drošības pasākumu efektivitātes, epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanas ietvaros Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes ir spiestas
pārtraukt vispārējās izglītības apguves procesus, klātienē, pārejot uz mācību procesu īstenošanu
attālināti. Šajā sakarā, aktualizējot ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātā izglītības
ieguves procesa ietvaros, ir nepieciešamība izdarīt precizējumus Domes lēmumā, proti: 1)
pārtikas paku izsniegšanas kārtībā (t.sk. nosakot visiem izglītojamiem vienotus pārtikas paku
lielumus, kas atkarīgi no tā, cik ilgi izglītības programmas apguve izglītojamam ir nodrošināta
nepārtraukti attālināti); 2) informācijā par to, no kādiem līdzekļiem atbalsts tiek nodrošināts; 3)
noteikt valsts dotācijas atbalsta novirzīšanas gadījumus atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada
6.janvāra noteikumiem Nr.1 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra
noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
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ierobežošanai”“, kas paplašina gadījumus, kādos pieļaujama valsts budžeta dotācijas
novirzīšana 1.–4. klašu izglītojamo ēdināšanai attālinātā izglītības ieguves procesa ietvaros.
Ņemot vērā, ka Domes lēmums ir vairākkārt grozīts, tā vieglākai uztveramībai, lēmums par
atbalstu izglītojamo ēdināšanai pārtikas paku izdales veidā attālinātā izglītības ieguves procesa
ietvaros izdodams jaunā redakcijā, saglabājot Domes lēmumā noteiktās izglītojamo kategorijas,
kuri var pretendēt uz ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā.
Ievērojot iepriekš 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 pirmo
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”, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktā noteikto pašvaldības pienākumu noteikt “(..) tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas
sedz pašvaldība”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 128.punktu, atklāti balsojot ar 5
balsīm par (I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav,
komiteja nolemj:
1.

2.

nodrošināt ēdināšanas atbalstu pārtikas paku izdales veidā šādiem izglītojamiem, kuriem
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109.1. un
109.2.5.apakšpunktu un Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības programmas
un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi nodrošina attālināti (pārtikas pakas
saņemšanas periodā nepārtraukti vismaz piecas mācību dienas pēc kārtas):
1.1. Siguldas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klases izglītojamiem;
1.2. Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 5.–12. klases
vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
1.3. Siguldas Valsts ģimnāzijas, Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas,
Laurenču sākumskolas, Allažu pamatskolas, Mores pamatskolas izglītojamiem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un
ģimenei piešķirts statuss “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un
vairāk bērni”;
1.4. Mālpils vidusskolas 5.–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” vai daudzbērnu
ģimenes statuss saskaņā ar Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.10 “Mālpils novada pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa
noteikšanas kārtība”;
1.5. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem, Krimuldas
vidusskolas 5.–12.klases izglītojamiem, kuri nāk no ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un
vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgas personas, kuras nav
sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo vai augstāko izglītību;
1.6. Inčukalna pamatskolas 5.–9.klases izglītojamiem;
līdzekļus lēmuma nolemjošās daļas 1.1.apakšpunktā minētā ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanai paredzēt no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem brīvpusdienu
nodrošināšanai un Siguldas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ievērojot Izglītības
likuma 59.panta 3.1daļā noteikto izmaksu segšanas principu. Savukārt neizmantotos valsts
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budžeta līdzekļus novirzīt ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā lēmuma
nolemjošās daļas 1.2.–1.6.apakšpunktā minēto 5.–9. klašu izglītojamo ēdināšanas atbalsta
nodrošināšanai;
3.
iztrūkstošos līdzekļus izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanai paredzēt no Siguldas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kuri ieplānoti 2022.gadā 5.–12. klases izglītojamo
ēdināšanai;
4.
Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības
Sociālo dienestu nodrošināt pārtikas paku izdali iestādē to izglītojamo likumiskajiem
pārstāvjiem, kas pieteikušies izglītojamā ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā. Ja
Siguldas novadā deklarētā izglītojamā (no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes)
likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku izglītības iestādē, Sociālajam
dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā deklarētajā dzīvesvietā Siguldas
novada robežās;
5.
Siguldas novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas paku izdali to lēmuma
1.2.apakšpunktā norādīto izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, kuri pieteikušies izglītojamā
ēdināšanas atbalstam pārtikas paku izdales veidā, ja izglītojamais mācās cita novada
izglītības iestādē. Ja šī izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav iespēju saņemt pārtikas paku
Sociālajā dienestā, Sociālajam dienestam nodrošināt pārtikas pakas piegādi izglītojamā
deklarētajā dzīvesvietā Siguldas novada robežās;
6.
noteikt, ka atbalsts pārtikas paku veidā nav piemērojams gadījumos, ja konstatēts, ka atbalstu
ēdināšanai izglītojamais ir saņēmis no citas pašvaldības;
7.
noteikt, ka Siguldas novada izglītības iestādēs pārtikas paku sagatavošanu organizē
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs konkrētā izglītības iestādē. Ja tāds nav, tad saskaņā ar
normatīvajiem aktiem izglītības iestādes izraudzīts ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs;
8.
pārtikas pakas lielums atkarīgs no tā, kādu periodu izglītības programmas apguve
izglītojamam ir nodrošināta nepārtraukti attālināti, proti:
8.1. mazā pārtikas paka 11,00 EUR (vienpadsmit eiro) vērtībā paredzēta, ja vispārējās
izglītības programmas apguve nodrošināta attālināti vismaz 5 līdz 7 mācību dienas pēc
kārtas;
8.2. lielā pārtikas paka 17,00 EUR (septiņpadsmit eiro) vērtībā paredzēta, ja vispārējās
izglītības programmas apguve nodrošināta attālināti vismaz 8 līdz 14 mācību dienas pēc
kārtas;
9. pārtikas paku izsniegšanu nodrošināt vienu reizi mēnesī;
10. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
4. §
Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Grozījumi Siguldas novada
pašvaldības domes 2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada
pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”“ apstiprināšanu
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītājas p.i. I. Lazdāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Covid-19 infekcijas
izplatības pārvaldības likuma 24.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot ar 5 balsīm par
(I. Bernats, A. Garančs, L. Kumskis, U. Mitrevics, S. Strausa), pret – nav, atturas – nav, komiteja
nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus “Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes
2021.gada 4.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Par Siguldas novada pašvaldības
brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem”” pielikumā pievienotajā redakcijā;
2. saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
3. virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē.
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Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst. 14.06
Sēdi vadīja

U. Mitrevics

Piedalījās:

I. Bernats
A. Garančs

L. Kumskis

S. Strausa

Protokolēja

E. Dakša
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