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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 8.aprīlī                                                                               Nr. KND1-3/20/114 
                                                                                                            (protokols Nr.9, 1.§) 

 
Par papildus pasākumiem ēdināšanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situācijas 

esamības laikā 
  

Likums „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas 
vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 21. panta 
pirmās daļas 27.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos.  

Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojums Nr.103 “Par ārkārtas situācijas 
izsludināšanu” nosaka, ka mācības Latvijas izglītības iestādēs notiek attālināti. Rīkojumā 
noteikta rīcība ārkārtas situācijā, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo 
brīvpusdienām izlietojumu. Rīkojuma Nr.103 grozījumi paredz iespēju pašvaldībām 
novirzīt piešķirtos valsts budžeta līdzekļus prioritāri tās administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo, bet, ja iespējams, arī 5.-9.klašu 
izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, 
neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas, vienlaikus nosakot 
piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu. 

Ar Ķeguma novada domes pašvaldības 01.04.2020. domes lēmumu Nr.KND1-
3/20/113 (protokols nr.8.,12.§) tika noteikts veikt Ķeguma novadā deklarēto izglītojamo 
vecāku aptauju un ar 06.04.2020. Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm uzsākt 
pārtikas paku piegādi (1 reizi nedēļā) vai pusdienu piegādi pēc pieprasījuma ārkārtējās 
situācijas laikā, kad mācības skolēniem notiek attālināti. 

Lai noskaidrotu faktisko situāciju un apzinātu Ķeguma novada administratīvajā 
teritorijā ģimenes, kurām piešķirts trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu statuss 
un ārkārtējās situācijas laikā nepieciešams nodrošināt ēdināšanas atbalstu, Ķeguma 
novada pašvaldība no 01.04.2020.-03.04.2020. ir veikusi aptauju. Ņemot vērā 
01.04.2020. domes lēmumā noteiktos nosacījumus ir apkopoto informācija. Atbalsta 
saņemšanai apstiprināti 116 bērni no daudzbērnu ģimenēm un viens bērns no 
maznodrošinātās ģimenes (03.04.2020. dati). Lielākā daļa aptaujāto vecāku izvēlējušie 
pārtikas paku piegādi (1 reizi nedēļā).  

Aptaujā ziņas ir sniegušas arī ģimenes, kurām valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā ir izveidojusies krīzes situācija un nepieciešams atbalsts bērnu ēdināšanai 
attālinātas mācīšanās laikā. Šajā kategorijā (pēc aptaujā sniegtās informācijas) ēdināšana 
būtu nepieciešama 38 bērniem.  

Mainīgā situācijā valstī, kas būtiski ietekmē situāciju arī ģimenēs, varētu palielināt 
to ģimeņu skaitu, kurām nepieciešamas atbalsts.   



 

 
 

Ņemot vērā Finanšu komitejas 08.04.2020. atzinumu; 

balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns 
Pastars, Jānis Priževoits, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Imants Smirnovs, Viesturs 
Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – 
nav, "Atturas" – nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Papildināt Ķeguma novada domes pašvaldības 01.04.2020. domes lēmumu Nr. 
KND1-3/20/113, lai Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarētajiem noteiktu papildus pasākumus ārkārtas situācijas esamības 
laikā: 

1.1. nodrošināt trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem 
invalīdiem pārtikas paku piegādi (1 reizi nedēļā) izglītojamā dzīvesvietā vai 
izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales punktos (PII Gaismiņa” vai PII 
“Birztaliņa”), pamatojoties uz izglītojamo likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas 
anketu vai iesniegumu; 

1.2. ar 14.04.2020. nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu - pārtikas paku piegādi vai 
izsniegt brīvpusdienas pusdienu sadales punktos izglītojamajiem (1.-12.klase, 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem), kuru ģimenes nonākušas krīzes 
situācijā, pamatojoties uz izglītojamo likumiskā pārstāvja aizpildīto aptaujas 
anketu vai iesniegumu, pēc faktiskās situācijas izvērtēšanas darba grupā 
ēdināšanas atbalsta sniegšanai ārkārtas situācijas esamības laikā. 

2. Noteikt piegādājamās vienas pārtikas pakas vērtību līdz 10,00 euro nedēļā, pusdienām 
līdz 2 euro dienā. 

3. Transporta un pakalpojuma daļai nodrošināt pārtikas paku piegādi lēmuma 1.1.-
1.3.punktā minētajiem bērniem tikai Ķeguma novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežās. 

4. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt informācijas sagatavošanu un 
ievietošanu Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā. 

5. Lēmumā minēto atbalstu sniegt līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas 
beigām, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām.  

6. Domes sekretārei nodrošināt lēmumu nosūtīšanu Finanšu un grāmatvedības nodaļai, 
pašvaldības izglītības iestādēm, Sociālajām dienestam, pašvaldības speciālistei 
izglītības jautājumos. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. 

 
 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)        R.Ūzuls 
09.04.2020. 
datums 
 


