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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Vaiņodes novada Vaiņodē
2021. gada 5. februārī
Sēde sasaukta plkst.1430
Sēdi atklāj plkst.1513
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Valdis
Līkosts, Artūrs Blumbergs, , Iveta Mame, Aiga Jaunzeme.
Nepiedalās: – nav.
Uzaicināti piedalīties: izpilddirektors Normunds Pāvils, jurists Evita Vanaga, Vaiņodes novada sociālā
dienesta vadītāja Eva Dolbina, Sandra Mickus.
Darba kārtībā:
1. Par klātienes konsultācijām Vaiņodes vidusskolā.
2. Par attālinātu izglītības procesu Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” līdz 19.02.2021.
3. Par pārtikas pakām 1-4. klasei, dāvanu kartēm pārtikai pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlītes”
piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņiem no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.
Balsojums par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Aiga Jaunzeme, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS –
nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
Pamatojoties uz 2020. gada 6. novembra ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiek attālināti, vietnē
www.zoom.us, veicot video un audio ierakstu.
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1.p.
Par klātienes konsultācijām Vaiņodes vidusskolā
/ziņo: Z. Mickus/

2021. gada 5. februārī Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. 2.1.11/2021/156 iereģistrēts
Vaiņodes vidusskolas direktora Zigmunda Mickus iesniegums, ar lūgumu pieņemt lēmumu par
attālināto mācību pagarināšanu 1. – 2. klasēm līdz 19.02.2021.
2021.gada 5.februārī valdība nolēma, ka visā Latvijā tiek pagarināts attālināto mācību process 1. 2. klasēm
Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, un saglabājoties augstam infekcijas izplatības
riskam pašvaldības teritorijā, tiek lūgts saskaņot individuālo konsultāciju klātienē atcelšanu Vaiņodes
vidusskolā. Samazinoties infekcijas izplatībai Vaiņodes novadā, atsākt klātienes konsultācijas.
Pamats: 09.06.2020. MK noteikumi 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, 27.1. punkts.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Aiga Jaunzeme, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS –
nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1.
1.2.

Atcelt Vaiņodes vidusskolā individuālās konsultācijas klātienē līdz 2021. gada 19. februārim.
Lēmums izsniedzams Vaiņodes vidusskolas direktoram izpildei.

2.p.
Par attālinātu izglītības procesu Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē līdz 19.02.2021.
/ziņo: Z. Mickus/

2021. gada 29. janvārī Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts un ar Nr. 2.1.11/2021/131 iereģistrēts
Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas Irinas Jonušas 27.01.2021. iesniegums Nr.
7-1-6.2/2021/01.
Iesniegumā pašvaldība tiek informēta par COVID-19 saslimšanas gadījumu PII “Zīlīte” un Slimību
profilakses kontroles centra norādēm par nepieciešamajām darbībām iestādē. Pašlaik ir slēgta un atrodas
karantīnā viena grupa. Drošības nolūkos vecāki tiek aicināti, iespēju robežās, nevest bērnus uz iestādi.
Tiem bērniem, kas neapmeklē iestādi, izglītības process tiek nodrošināts attālināti.
Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, un saglabājoties augstam infekcijas izplatības
riskam pašvaldības teritorijā, ieteicams saskaņot attālinātu izglītības procesu Vaiņodes pirmsskolas
izglītības iestādē “Zīlīte” no 2021.gada 08.februāra līdz 2021.gada 19. februārim. Samazinoties
infekcijas izplatībai atsākt nodarbības klātienē no 2021.gada 22.februāra.
Pamats: 09.06.2020. MK noteikumi 360, “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1. punkts.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Aiga Jaunzeme, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS –
nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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2.1. Saskaņot attālinātu izglītības procesu Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” no 2021.gada
08.februāra līdz 2021.gada 19. februārim.
2.2. Lēmums izsniedzams Vaiņodes PII “Zīlīte” izpildei.
3.p.
Par pārtikas pakām 1-4. klasei, dāvanu kartēm pārtikai pirmsskolas izglītības iestādes
“Zīlītes” piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņiem no daudzbērnu, maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm
/Ziņo: Z. Mickus/

Izglītības likuma 59. panta 3.1 daļā noteikts, ka no valsts budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
un apjomā tiek finansēta 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšana, kuri izglītības iestādē klātienē
apgūst pamatizglītības programmas. Pašvaldībai jāpiedalās to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā,
kuri attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs (izņemot valsts
izglītības iestādes) klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Viena izglītojamā
ēdināšanai dienā līdzekļus no pašvaldības budžeta paredzot ne mazākā apmērā, kā tos nodrošina valsts.
Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumi Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto
valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, un minēto noteikumu 3. punkts noteic, ka
valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs ir 0,71 euro dienā.
09.06.2020. Ministru kabineta rīkojums Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.4, ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1.
apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti: 27.4 1.1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas
izglītojamo brīvpusdienām: pašvaldība saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,
2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo
ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Aiga Jaunzeme, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS –
nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt attālināto mācību laikā pārtikas pakas Vaiņodes vidusskolas 1.-4. klases izglītojamajiem
5.00 EUR vērtībā nedēļā. Finansējuma sadalījums uz vienu izglītojamo nedēļā:
3.1.1. 3,50 EUR - valsts finansējums;
3.1.2. 1,50 EUR - pašvaldības finansējums.
3.2. Piešķirt attālināto mācību laikā PII “Zīlīte” piecgadīgiem un sešgadīgiem grupu audzēkņiem no
trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm dāvanu karti EUR 20 (divdesmit euro un 00 centi)
vērtībā mēnesī pārtikas iegādei no pašvaldības budžeta.
3.2.1. Dāvanu karti piešķir, ja mācības notiek attālināti vismaz divas nedēļas pēc kārtas.
3.2.2. Ja mācības attālināti nenotiek pilnu mēnesi, dāvanu kartes vērtība jādala proporcionāli
pilnām nedēļām, kad mācības ir notikušas attālināti.
3.2.3.Pašvaldība dāvanu kartes iegādājas AS “LPB”veikalos “Top!”
3.2.4. Dāvanu kartes izsniedz Vaiņodes novada pašvaldības sociālajā dienestā.
3.2.5. Katram izglītojamajam pienākas 1 dāvanu karte mēnesī attālināto mācību gadījumā līdz
2020./2021. mācību gada beigām.
3.3. Lēmums izsniedzams – 1 eks. Vaiņodes vidusskolai, 1 eks. PII “Zīlīte”, 1 eks. Vaiņodes novada
pašvaldības sociālajam dienestam, 1 eks – Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībai.
3.4. Lēmums trīs dienu laikā pēc pieņemšanas jāpublicē Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā
www.vainode.lv
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Sēde beidzas plkst.1520
Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs

………………………..

Visvaldis Jansons

………………………….

Vita Barakauska

Protokols parakstīts 10.02.2021.
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