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Par pārtikas paku izsniegšanu  

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā līdz 14. aprīlim mācības Latvijas 

izglītības iestādēs notiek attālināti, līdz to bērniem nav iespēju reizi dienā paēst siltas 

pusdienas. Vissāpīgāk šo problēmu izjūt bērni no sociāli neaizsargātajām – 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija, 

konsultējoties ar Latvijas Pašvaldību savienību un  Finanšu ministriju, rosinājusi 

valdību  1.-4. klašu skolēniem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīt 

tieši šādam mērķim. 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 

rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 2020. gada 31. martā, atbalstīja valdība 

un veica attiecīgus grozījumus 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 

(protokols Nr.11 1#)  “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (turpmāk -Rīkojums) 

Rīkojuma  4.3.3punkts paredz, ka, lai  nodrošinātu valsts budžeta dotācijas 

izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

4.3.3 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); 

4.3.3 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); 

4.3.3 3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma 

pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē;"; 

Atbilstoši iepriekš minētā Rīkojuma punktiem dome savā lēmumā var noteikt 

piemērotāko ēdiena nodrošināšanas veidu - brīvpusdienu piegāde bērniem mājās, 



pārtikas pakas bērna ģimenei, zupas virtuves pakalpojumi vai cits  ēdiena piegādes 

veida risinājums. 

 Ņemot vērā iepriekšminēto, Alojas novada Dome, atklāti balsojot,  nolemj: 

 

1. Laikposmā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija:  

1.1. nodrošināt ar pārtikas pakām, Alojas novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušos 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamos. Pārtikas paku 

iegādi finansēt no Alojas novada pašvaldības budžeta, bet izglītojamiem, 

kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), 

pārtika paku iegādei izmantot valsts budžeta piešķirtās dotācijas 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem.  

1.2.nodrošināt ar pārtikas pakām, Alojas novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušos 5-6 gadus vecumu sasniegušus bērnus, kuri 

nesaņem ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādē, pārtikas paku iegādi 

finansējot no Alojas novada pašvaldības budžeta. 

1.3. nodrošināt ar pārtikas pakām Alojas novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušos 5-12. klases izglītojamos, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm, kas nonākušas 

krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pēc saņemtās 

informācijas un apstākļu izvērtēšanas, kā arī vecāku iesnieguma 

saņemšanas. Pārtikas paku iegādi finansēt no Alojas novada pašvaldības 

budžeta un 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumā Nr.103 

4.3.3 2.punktā noteiktajos gadījumos no valsts budžeta dotācijas 

brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem. 

2. Noteikt, ka lēmuma pirmajā punktā minētajām ģimenēm pārtikas pakas tiek 

izsniegtas katram bērnam divas reizes  kalendārajā mēnesī un to vērtība atbilst līgumos 

par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldības izglītības iestādēs noteiktai 

vienas pusdienu izcenojuma summai attiecīgajā laika periodā. 

3.Noteikt, ka pārtikas pakas sagatavo SIA “Bruneros” atbilstoši noslēgtai vienošanās 

pie 26.08.2019.līguma Nr.5-28-5/19/411 “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Alojas Ausekļa vidusskolā” un PS “Ēdiens&KM.LV” atbilstoši noslēgtai vienošanās 

pie 28.07.2017. līguma Nr.5-28-5/17/393 „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Staiceles pamatskolā”. 

3. Noteikt, ka ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji pārtikas pakas sagatavo atbilstoši 

bērnu vecuma grupai un līgumā paredzēto ēdienkaršu izstrādes un apstiprināšanas 

kārtībai. 

4. Atbildīgais lēmuma izpildi sociālā dienesta vadītājs, sadarbībā ar attiecīgās izglītības 

iestādes vadītājiem un pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājiem.  

5.  Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Alojas novada domes izpilddirektors. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks    Jurģis Rācenis  

   

 

 

 


