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          (protokols Nr.9, 2.p) 

  

Par Priekuļu novada pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītojamo ēdināšanai  attālinātās 

apmācības laikā  

 

Priekuļu novada dome izskata jautājumu par atbalstu ģimenēm pirmsskolas izglītojamo 

ēdināšanai attālinātās apmācības laikā sakarā ar “Covid-19” vīrusa izplatību. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju  “Covid – 19” vīrusa dēļ un pamatojoties uz 

2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.2. 

punktu, līdz 2020.gada 12.maijam bija noteikts, ka  pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas 

nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības 

gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu 

pieskatīšanu. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir 

jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 

dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, 

un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un 

iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu vecākiem un citām personām 

saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs. 

Savukārt, 2020.gada 12.marta Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 4.2. punkts šobrīd nosaka, ka  pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas 

nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības 

gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši 

nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu 

uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu 

uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.  

Līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai pašvaldība bezmaksas pusdienas nodrošināja visiem 

pirmsskolas izglītības izglītojamiem, kuriem saskaņā ar Izglītības likuma 4.pantu noteikts izglītības 

obligātums.  

Lai nepasliktinātu ģimeņu ar obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem, daudzbērnu, 

maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu ar pirmsskolas izglītības vecuma bērniem materiālo situāciju 

saistībā ar ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, ģimenēm ar bērniem sniedzams atbalsts. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pantu, kas 

nosaka pašvaldības atbalsta sniegšanu ģimenēm ar bērniem, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 7. punktu, Priekuļu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, PAR –13 (Elīna 

Stapulone, Aivars Tīdemanis, Sarmīte Orehova, Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Jānis Mičulis,  

Baiba Karlsberga, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa Māris Baltiņš, Elīna Krieviņa), 

PRET –nav, ATTURAS –nav nolemj: 

 

1. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 18.maijam Priekuļu novada 

pašvaldības obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

Priekuļu novada administratīvajā teritorijā, kuri apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības 



iestādes un kuru pieskatīšanu ārkārtējās situācijas laikā daļēji vai pilnībā nodrošina vecāki, 

piešķirt pārtikas komplektu šādā kārtībā un apmērā: 

1.1 ja izglītojamais izglītības iestādi nav apmeklējis vispār vai apmeklējis mazāk par  50 % no 

iespējamo apmeklējamo dienu skaita, piešķirt pārtikas komplektu vērtībā, kas 

līdzvērtīgs  pusdienu izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē; 

1.2  ja izglītojamais izglītības iestādi apmeklējis 50% -75% apmērā no iespējamo apmeklējamo 

dienu skaita, piešķirt pārtikas komplektu vērtībā, kas līdzvērtīgs pusei no pusdienu 

izmaksām pirmsskolas izglītības iestādē; 

2. Pārtikas komplektu nepiešķirt, ja izglītojamais pirmsskolas izglītības iestādi apmeklējis 75% 

apmērā un vairāk no iespējamo apmeklējamo dienu skaita. 

3. Pirmsskolas izglītojamiem līdz obligātā izglītības vecuma sasniegšanai šī lēmuma 1.1., 1.2. un 

2.punkta kārtībā pārtikas komplektus piešķirt izglītojamiem no daudzbērnu, trūcīgām un 

maznodrošinātajām ģimenēm. 

4. Lēmums ir spēkā ārkārtējās situācijas laikā, bet nepārsniedzot 2019./2020 mācību gada beigas.  

5. Izdevumus, kurus nesedz budžetā ēdināšanai plānotie izdevumi 2020.gadam segt no līdzekļiem 

neparedzētiem izdevumiem. 

6. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, Sociālā dienesta vadītāja 

S.Astahovska-Eglīte un Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I. Rumba. 

7. Kontrole par lēmuma izpildi – izpilddirektors F. Puņeiko. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)      Elīna Stapulone 

 


