
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 14. aprīlī        Nr. 5 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās:  
Deputāti: Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, 

Āris Elsts (attālināti), Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja Sandra Sprindža 

 

Nepiedalās:  Alberts Upenieks (aizņemts pamatdarbā), Edgars Vilcāns (aizņemts pamatdarbā) 

 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Jāzeps 

Ivanāns, Ilga Pokšāne, Dina Staškeviča, Juris Sparāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par Riebiņu novada domes nolikuma “Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē 

Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības iestāžu izglītojamajiem 

ārkārtas situācijas laikā” projektu 
Ziņo P. Rožinskis, S. Sprindža, uzstājas M. Krole, Ā. Pudule, I. Anspoka, M. Mediņš, Ā. Elsts, D. Staškeviča 

Riebiņu novada dome izskata Sociālā dienesta lēmumprojektu par Riebiņu novada 

domes nolikuma “Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē Riebiņu novada ģimenēm ar 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

 

Par Riebiņu novada domes nolikuma “Atbalsta sniegšanas 

kārtība pārtikas iegādē Riebiņu novada ģimenēm ar 

bērniem un novada izglītības iestāžu izglītojamajiem 

ārkārtas situācijas laikā” projektu 

 

 

Soc. dienesta 

vadītāja  

S. Sprindža 
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bērniem un novada izglītības iestāžu izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā” projektu. Skat. 

pielikumu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Andrs Sondors, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Jāzeps Ivanāns, Ilga 

Pokšāne, Dina Staškeviča, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Pēteris Rožinskis par nolikuma 

4.4.1. punktu balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada domes nolikuma “Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas 

iegādē Riebiņu novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem,  daudzbērnu 

ģimenēm un pārējām ģimenēm ar bērniem ārkārtas situācijas laikā” projektu saskaņā ar 

pielikumu. 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 14.17 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  15.04.2020. 
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Pielikums 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 
 

2020. gada 14. aprīlī 

APSTIPRINĀTS 

Riebiņu novada domes sēdē 

2020.gada 14. aprīlī 

(lēmuma Nr. 1, protokola Nr. 5) 

 

Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē  

Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā 
 

Kārtības mērķis ir nodrošināt koordinētu un vienotu Riebiņu novada pašvaldības 

struktūrvienību rīcību, nodrošināt atbalstu pārtikas paku iegādē un  pārtikas kuponu piešķiršanā 

(turpmāk – atbalsta) Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā. 

 

1. Normatīvā bāze 

 

1.1. Kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo 

ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, nosaka 

Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir 

un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” (turpmāk – noteikumi 

Nr.614).  

1.2. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir 

izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.  

1.3. Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs 

mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

1.4. Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, 

kas saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, 

rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka:  

“4.3.3 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 
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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. Valsts atbalsts pārtikas iegādē 

 

2.1. Ievērojot iepriekš minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglītojamo 

brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 

ēdināšanai, tajā skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo 

ēdināšanai. Valsts budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz vienu izglītojamo nosaka 

pašvaldība.  

2.2. Valsts mērķdotācija Riebiņu novada izglītības iestāžu 1. - 4. klašu skolēniem mēnesī 

tiek aprēķināta pēc formulas: mācību dienu skaits mēnesī x 0,71 EUR x skolēnu skaits 1. - 4. 

klasē (aprīļa mēnesī mērķdotācija ir 1547,80 euro). 

2.3. Pārtikas pakas vērtība vienam  skolēnam tiek aprēķināta šādi: piešķirtā mērķdotācija 1. 

- 4. klašu skolēnu ēdināšanai mēnesī / dalīta ar bērnu skaitu no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm (aprēķins aprīlim: 1547,80 euro: 75 skolēni = 20,63 euro mēnesī/vienam 

izglītojamajam). 

3. Pašvaldības atbalsts pārtikas iegādē 

 

3.1. Riebiņu novada dome 2020. gadā pašvaldības izglītības iestāžu  izglītojamajiem nodrošina 

brīvpusdienas EUR 0,80  apmērā mācību dienā vienam izglītojamajam.  

3.2. Riebiņu novada izglītības iestādēs kopējais izglītojamo skaits uz 2020. gada 1. aprīli ir 438 

(t.sk. 75 izglītojamie ir deklarējuši dzīvesvietu citās pašvaldībās). 

3.3. Riebiņu novada dome ārkārtas situācijas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. maijam, 

pašvaldības piešķirto finansējumu brīvpusdienām EUR 0,80 apmērā vienam izglītojamajam 

mācību dienā (pirmsskolas vecuma bērniem, pamatskolas un vidusskolas skolēniem) 

izsniedz pārtikas kuponu  vienam  no izglītojamā vecākiem kā atbalstu pārtikas iegādei. 

 

4. Atbalsta saņemšanas kārtība 

 

4.1. Riebiņu novada  Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) sadarbībā ar novada skolām 

nokomplektē pārtikas pakas un vienu reizi aprīļa un vienu reizi maija mēnesī nodrošina pārtikas 

paku izsniegšanu trūcīgai, maznodrošinātai, daudzbērnu ģimenei, kā arī specializēto skolu 

bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kuri audzina bērnus, un kuru bērni  ārkārtas 

situācijas dēļ sakarā ar izglītības iestāžu slēgšanu neapmeklē pamata, vidējās un specializētās 

izglītības iestādes. Pārtikas paka tiek izsniegta katram bērnam ģimenē līdz beidzas ārkārtas 

situācija valstī.  

4.2. Riebiņu novada domes izsniegto kuponu pārtikas iegādei (turpmāk- pārtikas kupons) varēs 

saņemt novada pagastu teritoriālajās pārvaldēs un tos izlietot Riebiņu novada domes noteiktajos 

pārtikas tirdzniecības uzņēmumos,  kuri atbilst izvirzītajiem kritērijiem- ir saņēmuši Pārtikas 

un veterinārā dienesta licenci pārtikas tirdzniecībai, ir noslēgts līgums ar uzņēmumu un 

pašvaldību par pārtikas produktu izsniegšanu pret pašvaldības izdotiem pārtikas  kuponiem. 

Izsniegtie pārtikas kuponi nevar tikt izmantoti alkohola, tabakas izstrādājumu un  saimniecības 

preču iegādei. 

4.3. Riebiņu novada domes izsniegto pārtikas kupona vizuālais izskats: 
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4.4. Pašvaldības pārtikas kuponu var izlietot šādos pārtikas tirdzniecības uzņēmumos: 

4.4.1. SIA “TU Lauki” ; 

4.4.2. SIA “Firma Madara 89” (veikals “TOP”); 

4.4.3. Zemnieku saimniecība “Madaras”; 

4.4.4. IK SAGA "Vēju Roze"; 

4.4.5. MAKRA, V. Litvjakovas individuālais uzņēmums. 

4.5. Dome un  Sociālais dienests informē personas par atbalsta saņemšanas kārtību un 

kontaktiem:  

1) sadarbībā ar skolām, ar e-klases sistēmu; 

2) ievietojot informāciju domes mājas lapā; 

3) izsūtot paziņojumus vai individuāli zvanot ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta klienti.  

4.6.  Informāciju par  atbalstu pārtikas paku saņemšanā var iegūt telefoniski, sazinoties ar 

Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem pagastos, vai  rakstot viņiem uz e-pastiem, kas 

norādīti www.riebini.lv mājas lapā. 

4.7.  Pārtikas paku saņemšanai trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ir 

jāpiesakās, sūtot iesniegumu (pielikums) uz Sociālā dienesta e-pastu: 

sandra.sprindza@riebini.lv vai ievietojot Riebiņu novada domē novietotajā dokumentu 

kastē, pagastos – pagastu pārvaldēs novietotajās dokumentu kastēs. Iesnieguma veidlapa 

pielikumā.  

4.8. Sociālais dienests elektroniski nosūta  Sociālā darba organizatoriem pagastu 

teritoriālajās pārvaldēs ziņas par ģimenēm, kurām ir jāizsniedz pārtikas pakas un ģimenei 

paredzēto paku daudzumu.  

4.9. Par pārtikas kuponu saņemšanu var sazināties ar novada pagastu teritoriālo pārvalžu 

vadītājiem telefoniski, kas norādīti www.riebini.lv mājas lapā.  

4.10. Kārtība stājas spēkā ar 2020. gada 15. aprīli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      P. Rožinskis 

Sērijas Nr. 15042020/kārtas NR. 

Kupons pārtikas iegādei 

EUR 16 (sešpadsmit euro) 

Derīgs līdz 2020. gada 30. maijam šādos veikalos: SIA “TU Lauki” , SIA “Firma 

Madara 89” (veikals “TOP” Riebiņos,  kā arī Brīvības ielā 4, Preiļos, un veikalā 

“Labais” Brīvības ielā 75, Preiļos), Z/S “Madaras” (Galēnos), IK SAGA "Vēju Roze", 

IU “MAKRA”. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs     P. Rožinskis 

 

http://www.riebini.lv/
http://www.riebini.lv/
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Pielikums 

 

 Riebiņu novada sociālajam dienestam 

 

______________________________ 
                                                                                                                                  (vārds, uzvārds) 

                                                                                                       Pers.k. 

____________________________ 

 

                                                                                                                          

Dz.dekl.___________________________ 

 

Tālr.__________________________ 

 

Iesniegums 

  

Lūdzu piešķirt atbalstu pārtikas paku saņemšanai maniem bērniem: 
Bērna vārds, Uzvārds 

 

Skola Klase 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

2020.gada ___.______________                                                     _____________________ 

Es, ______________ (vārds) _______________uzvārds), _____________________(dz. dat.), 

dodu piekrišanu un apliecinu, ka esmu informēts/-a par manu  un mana/u bērna/u personas 

datu apstrādi, ko Riebiņu novada Sociālais dienests  veiks šādam/-iem mērķim/-iem 

(vajadzīgo lūdzam atzīmēt ar “×”, vai ierakstīt): 

 Materiālās palīdzības piešķiršanai; 

 Sociālās aprūpes pakalpojuma vai sociālās rehabilitācijas piešķiršanai; 

 Sociālās palīdzības piešķiršanai; 

 Cits ____________________________________  

saskaņā ar man sniegto un Riebiņu novada privātuma paziņojumā  iekļauto informāciju. 

Paraksts un atšifrējums: _____________ /___________________/ 

Datums ______.______.________ 

 


