SMILTENES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LĒMUMS
Smiltenē
2020.gada 2.aprīlī

Nr. 252
(protokols Nr.6, 2.§.)

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem
valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
Atbilstoši Izglītības likuma 14. panta 44.daļai un Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra
noteikumiem Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
izglītojamo ēdināšanai” valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai pašvaldības var izmantot to
izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Ņemot vērā,
ka Latvijā līdz 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā Latvijas izglītības iestādēs mācības
notiek attālināti, ir jārod cits risinājums, kā nodrošināt ēdināšanu izglītojamiem. Ministru kabinets 2020.
gada 31. martā izdeva rīkojumu Nr. 140, kas groza Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.
103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", papildinot to ar 4.3.3 apakšpunktu un nosakot ka, lai
nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:
1) 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);
2) 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);
3) pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā
tīmekļvietnē.
Minētais dod pašvaldībai tiesības 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, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ēdināšanai, neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas. Vienlaikus pašvaldības domes lēmumā var
noteikt piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu: brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, vai nodrošināt
pārtikas pakas bērna ģimenei, vai nodrošināt zupas virtuves pakalpojumu.
Izglītības pārvalde ir apkopojusi izglītības iestāžu sniegto informāciju par brīvpusdienu nodrošināšanas
pieprasījumu no izglītojamiem (to likumiskajiem pārstāvjiem).
Pašvaldības administrācija ir izstrādājusi ēdiena piegādes transporta shēmas.
Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu,
Izglītības likuma 14. panta 44.daļu, 17. panta trešās daļas 11. punktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”4.3.3. apakšpunktu , Valsts prezidenta 2020.gada
23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā” 3.
punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (E.Avotiņš, A.Dudelis, A.Cunska, Dz.Zvaigzne, I.Grundāne,
A.Rozītis, K.Lapiņš, V.Korulis, I.Vergina, T.Zaļkalne, V.Tralla, J.Sīklēns, B.Mežale), pret – nav, atturas nav,
Smiltenes novada dome

NOLEMJ:
1. Lai atbalstītu Smiltenes novada pašvaldības ģimenes valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un
nodrošinātu brīvpusdienas tiem izglītojamiem, kuri izglītības iestādē klātienes mācību laikā saņēma
brīvpusdienas, noteikt sekojošu kārtību kādā Smiltenes novada pašvaldība un tās izglītības iestādes
nodrošina Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem visu 1. - 9. klases
izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma (turpmāk - brīvpusdienas) sniegšanu valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā:
1.1. brīvpusdienas pašvaldības izglītības iestādes sniedz pēc teritoriālā principa atbilstoši
izpilddirektora apstiprinātajai kārtībai;
1.2. izglītības iestādes vadītājam, izvērtējot faktiskos apstākļus, ir tiesības izvēlēties un noteikt
brīvpusdienu nodrošināšanas veidu - svaigi pagatavotu pusdienu piegāde izglītojamiem mājās
katru mācību dienu vai pārtikas paku piegāde izglītojamiem mājās ne retāk kā vienu reizi
nedēļā;
1.3. par brīvpusdienu piegādes veidu un maršrutu izglītības iestādēm paziņot izglītojamiem (to
likumiskajiem pārstāvjiem) e-klasē.
2. Noteikt lēmuma 1. punktā noteiktā kārtība ir spēkā attālinātā mācību procesa laikā - no šī lēmuma
pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim, ja valstī netiek noteikts ārkārtas situācijas termiņa
pagarinājums.
3. Noteikt, ka izpildot lēmuma 1.2. apakšpunktu, izglītības iestādēm jānodrošina Ministru kabineta
noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasības.
4. Noteikt, ka brīvpusdienu izdales procesa laikā brīvpusdienu saņēmējam un brīvpusdienu
izsniedzējam jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” noteiktie ierobežojumi un prasības.
5. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības 2020. gada budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem
un valsts piešķirtās valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai.
6. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji.
7. Lēmuma izpildes koordināciju uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai.
8. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.
9. Kancelejas nodaļai ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas publicēt lēmumu
pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv.
10. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad to ir parakstījis domes priekšsēdētājs un ir spēkā
līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.
Domes priekšsēdētājs
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