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Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojamiem/audzēkņiem
ārkārtējās situācijas laikā
Pamatojoties uz to, ka Latvijas Republikā, 2020.gada 12.martā ir izsludināta
ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim, ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību un lai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā atbalstītu
Garkalnes
novada
administratīvajā
teritorijā
dzīvesvietu
deklarējušos
izglītojamos/audzēkņus, pašvaldība nodrošinās ēdināšanas atbalsta sniegšanu
izglītojamiem/audzēkņiem, ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās, maznodrošinātās vai
daudzbērnu ģimenes statuss un kuriem pienākas ēdināšanas maksas atvieglojumi skolā.
Likuma ,,Par pašvaldībām’’ 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka
pašvaldība atbilstoši likumam sniedz palīdzību un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni,
garantējot ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu
un vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu uzturu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 ,,Par
ārkārtas situācijas izsludināšanu’’ (ar Ministru kabineta 2020.gada 31.marta grozījumiem
rīkojuma Nr.140 redakcijā) (turpmāk – MK rīkojums Nr.103)) 4.3.31.apakšpunktu,
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).
MK rīkojuma Nr.103 4.3.32.apakšpunkts nosaka, ka 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 augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām’’
12.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 ,,Par ārkārtas situācijas izsludināšanu’’
4.3.31. un 4.3.32.apakšpunktu, kā arī pamatojoties uz Garkalnes novada domes 2020.gada
28.janvāra sēdes lēmumu Nr.982, (protokols Nr.48,26.§) ,,Par grozījumiem 2019.gada
17.decembra lēmumā Par ēdināšanas izdevumu apmaksu Garkalnes novada izglītības
iestādēs’’, Garkalnes novada dome NOLEMJ:
1. Apmaksāt brīvpusdienu sagatavošanu no 2020.gada 6.aprīļa līdz Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 ,,Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu’’ noteiktās ārkārtas situācijas atcelšanai Garkalnes Mākslu un
vispārizglītojošās pamatskolas, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 1.-9.klašu
izglītojamiem, Garkalnes novada pirmsskolas izglītības iestāžu ,,Čiekuriņš” un
,,Skudriņas” audzēkņiem no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un Garkalnes
novada pašvaldības sociālajā budžetā paredzētajiem līdzekļiem, bērniem no
trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem, kuru
vecāki (viens vai abi) ir zaudējuši darbu, vai nonākuši krīzes situācijā, sakarā ar
ārkārtas situāciju valstī.
2. Bērnu vecākiem, kuri (viens vai abi) ir zaudējuši darbu, vai nonākuši krīzes
situācijā, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, Garkalnes novada domē jāiesniedz
pamatots iesniegums, norādot konkrētos situācijas apstākļus. Pašvaldībai izvērtēt
iesnieguma pamatotību un lemt par iekļaušanu piegādes sarakstos.
3. Sociālajam dienestam, sadarbībā ar Garkalnes novada izglītības iestādēm, apzināt
un izveidot izglītojamo sarakstu (kuriem nepieciešama brīvpusdienu piegāde) un
regulāri veikt sarakstu aktualizāciju.
4. Garkalnes novada pašvaldībai nodrošināt brīvpusdienu komplektēšanu un piegādi
atbilstoši apstiprinātajam sarakstam, stingri ievērojot valdības noteiktos drošības
pasākumus, līdz 3 (trīs) reizēm nedēļā.
5. Apstiprināt viena izglītojamā brīvpusdienu izmaksas 1,90 EUR apmērā (t.sk.
PVN).
6. Noteikt kontroli par lēmuma izpildi Domes izpilddirektorei Jeļenai Tocai.
7. Pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to
publisko savā tīmekļvietnē www.garkalne.lv.
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