LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 7
Vaiņodes novada Vaiņodē
2020. gada 21.aprīlī
Sēde sasaukta plkst.1530
Sēdi atklāj plkst.1545
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs
Blumbergs, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Aiga Jauzeme, Sandra Grosberga.
Nepiedalās: nav.
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, juriste Evita
Vanaga, finanšu speciālists Ingus Silnieks.
Darba kārtībā:
1. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu.
2. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības nolikumā.

Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus,
Iveta Mame, Valdis Līkosts, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domessezu-protokoli/.
15.50 sēdei pievienojas deputāts Arturs Blumbergs.
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1.p.
Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu
/ziņo: Z. Mickus/

Ar 2020. gada 12. marta MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
no 13.03.2020. nenotiek skolēnu mācības klātienē, tās tiek organizētas attālināti. Tas
rada papildu slogu uz trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu budžetiem.
31.03.2020. tika veikti Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā
Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas noteica:
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;";
Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācās 155 izglītojamie no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 1.- 9. klasē mācās 106 šādi izglītojamie.
49 izglītojamie mācās pirmsskolas izglītības iestādē un vidusskolas 10.- 12. klasēs.
Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem un vidusskolas 10.- 12. klašu
izglītojamajiem brīvpusdienas tiks nodrošinātas no Vaiņodes novada pašvaldības
budžeta.
Pamatojoties uz MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103, 4.3.3 punktu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Sandra
Grosberga, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame, Valdis Līkosts); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Vaiņodes
novada pašvaldības 1.- 9. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, kopā 106 izglītojamajiem. ( saraksts
pielikumā).
1.2. Nodrošināt Vaiņodes novada pašvaldības pirmsskolas un 10.- 12. klašu
izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm kopā 49
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1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

izglītojamajiem. Brīvpusdienas no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta,
( saraksts pielikumā).
Ēdināšanas nodrošināšanai komplektēt pārtikas pakas. Pakas vērtība 20.00
EUR ( divdesmit euro un 00 centi ), ieskaitot PVN. (pakas ieteicamā
komplektācija pielikumā).
Pakas komplektē atbilstoši specifikācijai un pēc saraksta izsniedz AS
“LPB”veikalos “Top!”
Katram izglītojamajam pienākas 1 paka mēnesī līdz 2019./2020. mācību gada
beigām
Par lēmuma izpildi atbildīgs Vaiņodes novada pašvaldības sociālais dienests.
Lēmums izsniedzams – 1 eks. Vaiņodes vidusskolai, 1 eks. Vaiņodes novada
pašvaldības sociālajam dienestam, 1 eks – Vaiņodes novada pašvaldības
grāmatvedībai.
Lēmums trīs dienu laikā pēc pieņemšanas jāpublicē Vaiņodes novada
pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv

2.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības nolikumā
/ziņo: V. Jansons/

Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldībām ir jāizvērtē iespējas nodrošināt atbilstošus piesardzības
pasākumus savu darbinieku un sabiedrības veselības aizsardzībai, atbilstoši organizējot savu un
savu iestāžu darbību, lai risinātu pašvaldības kompetencē ietilpstošos jautājumus.
Lai nodrošinātu attālinātu domes, komitejas sēžu norisi un pašvaldību deputāti varētu
piedalīties tajās attālināti, tostarp, apspriest darba kārtības jautājumus un balsot, pašvaldībai ir
jāveic atbilstoši grozījumi pašvaldības nolikumā par darbu ārkārtējās situācijas laikā.
Likuma “Par pašvaldībām” 34.pantā un 56.pantā noteikts, ka domes sēde var notikt, ja tajā
piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā
un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes
priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference, ja šāda
iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai
domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Analoģiska norma ir par komiteju sēdēm.
No tā izriet, ka pašvaldībām, kurām tas vēl nav paredzēts nolikumos, pēc iespējas ātrāk jāveic
grozījumi nolikumos un jāparedz šāds risinājums – likumā paredzētā norma «veselības stāvokļa
dēļ» pēc savas jēgas ir pielīdzināma arī situācijās, kad pastāv inficēšanās risks un valstī ir
izsludināta ārkārtējā situācija.
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 1.punktu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Sandra
Grosberga, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame, Valdis Līkosts); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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2.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 6 “Grozījumi
“2018.gada 23.oktobra Vaiņodes novada saistošajos noteikumos Nr.7 “Vaiņodes
novada pašvaldības nolikums””.
2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās
situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 36.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.
2.3. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas vēstnesis”.
2.4. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai elektroniski trīs darba dienu laikā no parakstīšanas
dienas.
Sēde beidzas plkst.1600

Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs

………………………..

Visvaldis Jansons

………………………….

Vita Barakauska

Protokols parakstīts 23.04.2020.
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