TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
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e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 3.aprīlī

Nr.7

Ārkārtas sēde sasaukta 2020.gada 3.aprīlī plkst. 13:00 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 13:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē domes un komiteju sēžu sekretāre Tamāra Vaļuka.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
deputāti: Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs,
Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila Reimate,
Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās - deputāti Jānis Eisaks, Modris Liepiņš, Agnese Ritene, Jānis
Rosickis, Guna Roze – citu darbu dēļ),
- pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda,
- pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” direktore Ina Balgalve,
- Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina,
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- galvenā grāmatvede Inese Valtere,
- sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels,
- domes un komiteju sēžu sekretāre Tamāra Vaļuka,
- datortehniķis Anrijs Daile.
- laikraksta “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” žurnāliste Agita Puķīte.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Domes priekšsēdētājs N.Rečs aicina deputātus nobalsot par izsludināto Domes ārkārtas sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts,
Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu ēdināšanai Tukuma novada pašvaldībā
ārkārtējās situācijas laikā.
2. Par vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai Tukuma novada pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā.
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1.§.
Par atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu
ēdināšanai Tukuma novada pašvaldībā ārkārtējās situācijas
laikā
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Daiga Reča, Sergejs Kovaļovs
ATBILDES: Ina Balgalve, Normunds Rečs
DEBATES: Normunds Rečs, Sergejs Kovaļovs, Ina Balgalve, Kristīne Logina, Daiga Reča, Artis
Jomerts, Kaspars Liepa, Ludmila Reimate
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts,
Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu ēdināšanai Tukuma
novada pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai Tukuma
novada pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: Daiga Reča, Mārtiņš Limanskis, Lelde Bičuša, Kaspars Liepa, Agris Zvaigzneskalns
ATBILDES: Normunds Rečs, Kristīne Logina
DEBATES: Ina Balgalve
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm par (Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts,
Sergejs Kovaļovs, Kaspars Liepa, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai Tukuma novada pašvaldībā ārkārtējās
situācijas laikā” pieņemt (lēmums pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.13:40.

Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Protokolēja
Domes un komiteju sēžu sekretāre

(personiskais paraksts)

Protokols parakstīts 03.04.2020.
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N.Rečs

T.Vaļuka

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv
e-pasts: dome@tukums.lv

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 3.aprīlī

prot.Nr.7, 1.§.

Par atbalstu trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu bērnu ēdināšanai Tukuma novada
pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē
visās izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas attālināti, kā arī, pirmsskolas izglītības iestādēs
bērnu pieskatīšana tiek nodrošināta tikai dežūrgrupās, ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna
pieskatīšanu, kā dēļ, ģimenēm, kas līdz šim saņēma pabalstu bērnu ēdināšanai skolā vai pirmsskolas
izglītības iestādē rodas neplānoti izdevumi, jo bērni nesaņem ēdināšanu izglītības iestādēs.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par
sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā” un 2014.gada 30.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.3 “Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem “ Tukuma novada pašvaldībā tiesības saņemt
pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kā arī bērniem,
kuriem saskaņā ar sociālā darbinieka sniegto atzinumu ir nepieciešams nodrošināt ēdināšanu.
Lai nodrošinātu atbalstu bērnu ēdināšanai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 1. un 4.3.3 2. punktu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
noteikt šādu kārtību bērnu ēdināšanas pakalpojumam ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada
6.aprīļa:
1. Tukuma novada pašvaldība:
1.1 aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, izlieto Tukuma novada
pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no
trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas);
1.2. neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus (valsts
budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai par periodu līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai)
aprīlī izlieto Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7.,
8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);
1.3. Tukuma novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti bērnu ēdināšanai, izlieto:
1.3.1. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo
pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm;
1.3.2. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem
bērniem, kuriem saskaņā ar sociālā darbinieka sniegto atzinumu ir nepieciešams nodrošināt
ēdināšanu;
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1.3.3. Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem
bērniem, kuri apgūst vidusskolas izglītības programmu līdz 20 gadu vecumam, ja bērnam vai
ģimenei, kurā bērns dzīvo, piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
2. Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada sociālais dienests” apkopo,
papildina un nodod ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam nepieciešamo informāciju ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai par lēmuma 1.punktā minētajiem izglītojamajiem un bērniem,
3. noteikt, ka ēdināšanas pakalpojumu saskaņā ar 2016.gada 30.septembrī noslēgto iepirkuma
līgumu Nr. TND/2-58.9/16/112 (turpmāk – Līgums) sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IRG”,
reģ.Nr.40102019738, nodrošinot:
3.1. ēdiena sagatavošanu Tukuma 2.pamatskolā, Raiņa ielā 3a, Tukumā, Tukuma novadā;
3.2. porciju sagatavošanu (t.sk. veicot iesaiņošanu un iepakošanu) atbilstoši Tukuma novada
pašvaldības aģentūras “Tukuma novada sociālais dienests” iesūtītajai informācijai par nepieciešamo
porciju skaitu;
3.3. porciju skaitu vienam bērnam nedēļā atbilstoši darba dienu skaitam;
3.4. porciju izsniegšanu katru darba dienu - no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00,
4. vienas piegādātās porcijas izmaksas:
4.1. porcija - 1,50 euro (viens euro piecdesmit centi) t.sk. PVN;
4.2. iesaiņošana un iepakošana – 0,15 euro (piecpadsmit centi) t.sk. PVN,
5. porciju piegādi izglītojamajiem/bērniem viņu faktiskajā dzīvesvietā Tukuma novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma
novada sociālais dienests” sadarbībā ar Tukuma novada pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm un
Tukuma novada Domi, piesaistot iestāžu rīcībā esošos transporta līdzekļus (ar automobiļa/autobusa
vadītāju),
6. norēķinus par sniegto ēdināšanas pakalpojumu ar SIA “IRG” šā lēmuma darbības laikā veic
Tukuma novada Izglītības pārvalde no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai
piešķirtajiem līdzekļiem un 2020.gada izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem Tukuma novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem,
7. Domes Juridiskā nodaļa nekavējoties sagatavo un Tukuma novada pašvaldības
izpilddirektore Dace Lebeda noslēdz vienošanos pie Līguma ar SIA “IRG” par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šim lēmumam,
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir spēkā uz valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 30.aprīlim.
9. uzdot Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai trīs darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas to publiskot tīmekļvietnē www.tukums.lv .
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs
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LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 3.aprīlī

prot.Nr.7, 2.§.

Par vienreizēju pabalstu bērnu ēdināšanai Tukuma
novada pašvaldībā ārkārtējās situācijas laikā
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē
visās izglītības iestādēs un mācības tiek nodrošinātas attālināti, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs
bērnu pieskatīšana tiek nodrošināta tikai dežūrgrupās, ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna
pieskatīšanu, kā dēļ ģimenēm, kas līdz šim saņēma pašvaldības līdzfinansējumu bērnu ēdināšanai
skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē, rodas neplānoti izdevumi, jo bērni nesaņem ēdināšanu
izglītības iestādēs.
Saskaņā ar Tukuma novada Domes 2010.gada 25.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.42
„Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību”, Tukuma novada Domes
2010.gada 23.decembra noteikumiem Nr.28 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto pašvaldības
līdzfinansējumu Tukuma novada vispārējās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai”, Tukuma
novada Domes 2018.gada 30.augusta lēmumu “Par izglītojamo ēdināšanas līdzfinansējuma maksas
apstiprināšanu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2018.gada 1.septembra”
(prot.Nr.19, 10.§) un pašvaldības Atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem, kā arī, ņemot vērā
attālināto mācību procesu sakarā ar ārkārtējo situāciju, nepieciešams noteikt, ka pašvaldības
līdzfinansējums izglītojamo ēdināšanai tiek novirzīts kā pabalsts bērnu/izglītojamo ēdināšanai
ārkārtējās situācijas laikā.
Pabalsts paredzēts bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Tukuma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kuri ir 1,6 līdz 19 gadus veci.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada
12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par pašvaldībām”
6.panta pirmās daļas 6.punktu Publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir [..] autonomās
funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas, 12.pantu Pašvaldības attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu:
1. noteikt vienreizēju pabalstu personai (ģimenei) ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā
mācību procesa un ierobežotās pirmsskolas programmas apguves laikā 15,00 EUR (piecpadsmit
euro) apmērā vienam bērnam/izglītojamam par periodu no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada
14.aprīlim,
2. noteikt, ka pabalsts tiek piešķirts 1,6 līdz 19 gadus veciem bērniem, kuru dzīvesvieta
deklarēta Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
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3. noteikt, ka pabalsta saņemšanai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2020.gada 14.aprīlim
iesniedz izglītības iestādē, kurā bērns mācās, vai Tukuma novada Izglītības pārvaldē, ja bērns
neapmeklē nevienu izglītības iestādi Tukuma novada administratīvajā teritorijā, iesniegumu
(pielikumā). Iesniegumu iesniedz:
3.1. izglītības iestādē E-Klases vai Mykoob vidē;
3.2. ievietojot Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasta kastītē Šēseles ielā 3, Tukumā, vai
sūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu lelde.lobodinska@tukums.lv
4. uzdot izglītības iestādes atbildīgajai personai saņemtos iesniegumus divu darba dienu laikā
nosūtīt Tukuma novada Izglītības pārvaldei uz e-pastu lelde.lobodinska @tukums.lv,
5. uzdot Tukuma novada Izglītības pārvaldei pēc iesnieguma saņemšanas, ja bērns atbilst
lēmuma 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirt pabalstu, pārskaitot uz iesniegumā norādītās
personas kredītiestādes konta numuru.
6. Domes Finanšu nodaļai veikt grozījumus Tukuma novada Izglītības pārvaldes budžetā, no
ekonomiskās klasifikācijas koda 2363 “Ēdināšanas izdevumi”, novirzot pabalstiem faktiski
izmaksāto summu uz ekonomiskās klasifikācijas kodu 6253 “Pabalsti ēdināšanai naudā”,
7. lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi,
8. uzdot Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai trīs darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas to publiskot tīmekļvietnē www.tukums.lv

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

Pielikums
Tukuma novada Domes 2020.gada 3.aprīļa
lēmumam (prot. Nr.7, 2.§)

Tukuma novada Izglītības pārvaldei
Iesniedzējs (Vārds Uzvārds):
Personas kods:
Deklarētās dzīvesvietas adrese:
Faktiskā dzīvesvietas adrese:
Iesniedzēja tālrunis:
IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt vienreizējo pabalstu bērna/bērnu ēdināšanas izmaksu segšanai:
Vārds Uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

☐ ar pārskaitījumu bankas kontā
Vārds, uzvārds
Banka

personas kods
bankas konts

Esmu informēts par pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un izlietojuma mērķi.
Datu aizsardzības atruna
Tukuma novada Izglītības pārvalde ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat
iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.
Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes
laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu
nepieciešams.
Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit
noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.
Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu,
kā arī prasīt savu datu dzēšanu.
Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi,
un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Iesniedzēja paraksts
Datums:

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

