
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
 

Dagdā Nr. 6 2020.gada 8.aprīlī 

                                                                                                                                                           

Sēde sasaukta plkst. 16:00 (attālināti) 

Sēde atklāta plkst. 16:00 (attālināti, izmantojot videokonferenci un elektroniskās balsošanas 

tiešsaisti DVS “Namejs”). 
 

Sēdi vada – Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis. 

Protokolē – Dagdas novada pašvaldības kancelejas vadītāja Marija Badūne. 

 

Piedalās – 

11 deputāti (reģistrējās, izmantojot elektroniskās balsošanas tiešsaisti DVS “Namejs”) : 

Aivars Trūlis, Sandra Viškure, Raitis Azins, Inese Plesņa, Vija Nipere, Raimonds Nipers, 

Juris Kavuns, Aivars Plotka, Viktors Stikuts, Pēteris Tukišs, Viktors Krūmiņš. 

 

Pašvaldības administrācijas darbinieki:  

- Artjoms Gekišs, pašvaldības izpilddirektors; 

- Ināra Tukiša, finanšu nodaļas vadītāja; 

- Elita Trūle, sociālā dienesta vadītāja; 

- Andrejs Kumačevs, informācijas sistēmu administrators. 

 

 

Nepiedalās –  

4 deputāti: Olga Golube (personīgo apstākļu dēļ), Aleksandrs Gžibovskis (pamatdarbā), Irēna 

Gžibovska (pamatdarbā), Anatols Viškurs (pamatdarbā). 

 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.  

  

 

1.§ 

Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā 

/Ziņo I.Tukiša/ 

 

Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinets 

ar 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 (prot. Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo 

situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas 

spēkā esamības laikā. 



Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu, visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa 

norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3. punktu, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas 

izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības 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). Turklāt, 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). 

Valsts budžeta dotācijas 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo šī gada aprīlī Dagdas 

novadam tiek plānota 2 726,40 EUR apmērā (192 izglītojamie x 0.71 EUR/dienā x 20 mācību 

dienas).  

Dagdas novada izglītības iestādēs šobrīd ir apzināti 76 izglītojamie no 1. – 4. klasei un  

120  izglītojamie no 5. – 9. klasei, kas nāk no  trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu 

ģimenēm. Pašvaldībai ir iespējams piešķirt atbalstu šo bērnu ēdināšanai no valsts budžeta 

piešķirtās mērķdotācijas, bet papildus nepieciešamais finansējums būtu piešķirams no 

pašvaldības budžeta. 

Ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas laikā ir samazinājušies pašvaldības budžeta 

izdevumi Izglītības funkciju nodrošināšanai – pārtikas preču iegāde, degvielas izdevumi 

skolēnu pārvadājumiem, braukšanas biļešu kompensācijas izglītojamiem u.c., vismaz 16 000 

EUR apmērā mēnesī, pašvaldībai ir finansiāla iespēja papildus no pašvaldības budžeta 

nodrošināt ēdināšanu – pārtikas paku piegādi visiem 1. – 9. klašu izglītojamiem, kuri mācās 

Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs (t.sk. Aleksandrovas pamatskolā) un ir 

deklarējuši savu dzīvesvietu Dagdas novada pašvaldības  administratīvajā teritorijā.  

 

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ēdināšanu Dagdas novada pašvaldības 

izglītības iestāžu 1. – 9. klašu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada 

administratīvā teritorija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020.gada 31.marta 

rīkojumu Nr.140 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

atklāti balsojot elektroniskā balsošanas tiešsaistē DVS “Namejs”: „par” – 11 (S.Viškure, 

A.Trūlis, V.Krūmiņš, A.Plotka, V.Stikuts, I.Plesņa, R.Azins, R.Nipers, V.Nipere, P.Tukišs, 

J.Kavuns), „pret” – nav,  „atturas” – nav,  Dagdas novada dome NOLEMJ : 

 

1. Ārkārtējās situācijas laikā nodrošināt ēdināšanu Dagdas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu 1. – 9. klašu izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada 

administratīvā teritorija, piegādājot pārtikas paku vienu reizi mēnesī, sākot ar 2020. 

gada 1.aprīli. 

2. Noteikt, ka vienam izglītojamam mēnesī tiek piegādāta pārtikas paka 30,00 EUR vērtībā, 

vadoties pēc aprēķina 1,50 EUR par katru attālināto mācību dienu.    

3. Noteikt, ka 1. – 4. un 5. – 9. klašu izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm, pārtikas paku iegāde tiek finansēta no saņemtās 

valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 4. klašu izglītojamiem, bet 

pārējiem izglītojamiem no pašvaldības budžetā plānotajiem līdzekļiem Izglītības funkciju 

nodrošināšanai (kods: 2300).  



4. Uzdot Dagdas novada Sociālā dienesta vadītājai E.Trūlei nodrošināt, ka tiek sagatavoti 1. 

– 9. klašu izglītojamo saraksti ar izglītības iestāžu izglītojamiem no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dagdas novada 

administratīvā teritorija. 

5. Uzdot Dagdas vidusskolas direktorei V.Gekišai organizēt pārtikas iegādi un pārtikas paku 

komplektēšanu, atbilstoši sagatavotajiem izglītojamo sarakstiem. 

6. Uzdot Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoram A.Gekišam organizēt pārtikas paku 

piegādi un izsniegšanu, iesaistot pašvaldības administrācijas, izglītības iestāžu un pagasta 

pārvalžu darbiniekus. 

7. Lēmumu ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc pieņemšanas publiskot Dagdas novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16 : 50. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      A.Trūlis 

 

 

Sēdes protokolētāja                                                                                              M.Badūne                                                                      

 

 
Protokols parakstīts 2020.gada 9.aprīlī 

 

 


