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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 16.decembrī                   Nr.KND1-3/20/398 

                                                                                                      (protokols Nr.30, 2.§) 
 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 11.11.2020. lēmumā Nr.KND1-3/20/341  “Par 
ēdināšanas atbalsta sniegšanu ārkārtas situācijas esamības laikā” 

 
2020. gada 2.decembrī ir pieņemts un stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr.719 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu””, nosakot, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukta mācību procesa norise 
klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti,  izņemot,  pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi un vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. - 4.klasei, ja tiek 
ievēroti minētajos noteikumos noteiktie nosacījumi. Tā rezultātā vispārējās pamatizglītības 
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 5.-12. klasē notiek attālināti 
līdz izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir nepieciešams veikt 
grozījumus domes 11.11.2020. lēmumā Nr.KND1-3/20/341 “ Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu 
ārkārtas situācijas esamības laikā”, kā arī pārskatīt un atkārtoti noteikt vienas pārtikas pakas 
vērtību. 

Ņemot vērā 16.12.2020. Finanšu komitejas atzinumus, 
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 

Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus 2020.gada 11.novembra Ķeguma novada domes lēmumā 
Nr.KND1-3/20/341(protokols Nr.28,1.§) “Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu ārkārtas 
situācijas esamības laikā” un: 

1.1. izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“Noteikt piegādājamās vienas pārtikas pakas vērtību līdz 15 euro vienu reizi divās nedēļās.” 

1.2. izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā: 

“Lēmumā minēto atbalstu pašvaldība sniedz līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās 
situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.maijam, kad vispārējo izglītības iestāžu 
izglītojamiem sākas 2020./2021.mācību gada vasaras brīvdienas.  

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmumu nosūtīšanu Grāmatvedības un finanšu nodaļai un 
Ķeguma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                        R.Ūzuls 
21.12.2020. 
datums 


