
 

 

 
 

 

ĀRKĀRTAS  

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

 

2020.gada 6.aprīlī  Nr.6 

 

Ārkārtas domes sēde notiek attālināti izmantojot Webex platformu 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta plkst. 17:30 

Sēde sākta plkst. 17:35 

 

Ārkārtas domes sēdi vada:  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Ārkārtas domes sēdei pieslēgušies deputāti: Andris Puide, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Nadīna Millere, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, 

Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs (piedalās sēdē klātienē kopā ar M.Bojāru) 

 

 

Ārkārtas domes sēdē nav pieslēgušies deputāti: Raivis Zeltīts, Ira Dūduma, Edgars Jansons 

 

 

Ārkārtas domes sēdē pieslēgušies darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

Darba kārtība: 

 

1. Par brīvpusdienu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos. 

 

 

Ārkārtas sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba kārtību. 

  

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, A.Vintere, D.Štrodaha, 

G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe, N.Millere, N.Orleāns, P.Pikše, S.Sakoviča, J.Lagzdkalns),  

„pret” - nav,  „atturas”- nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

 

 



 

 

1. 

Par brīvpusdienu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, A.Vintere, D.Štrodaha, 

G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe, N.Millere, N.Orleāns, P.Pikše, S.Sakoviča, J.Lagzdkalns),  

„pret” - nav,  „atturas”- nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu. 

1. 2020.gada aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. 

klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija mācību gada 

ietvaros, izlietot Mārupes novada 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. 2020.gada aprīlī neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 

izlietot Mārupes novada 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, kad valstī ir 

noteikta ārkārtējā situācija mācību gada ietvaros.  

3. Brīvpusdienas nodrošināt, izsniedzot mēnesī bērna likumiskajam  apgādniekam 20 darba 

dienām vienam izglītojamajam paredzētu pārtikas paku.  

4. Vienas pārtikas pakas vērtība ir summa euro, ko iegūst reizinot EUR 1,42, ar darba dienu skaitu 

mēnesī, kurās mācības tika nodrošinātas attālināti. Pārtikas pakas dienas vērtība sastāv no EUR 

0.71 valsts piešķirtā finansējuma un no EUR 0.71  pašvaldības budžetā piešķirtā finansējuma.  

5. Pārtikas pakas izsniedz Mārupes valsts ģimnāzija, Mārupes pamatskola, Jaunmārupes 

pamatskola, Skultes sākumskola saskaņā ar Mārupes novada domes izpilddirektora  

norādījumiem atbilstoši izglītojamo vecāku pieteikumiem. 

6. Izglītojamo vecāki pieteikumus iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā. Mārupes novada 

Sociālais dienests apkopo pieteikumus, pārbauda tajos norādītās informācijas patiesumu un 

informē Mārupes novada domes izpilddirektoru, kurš organizē pārtikas paku izsniegšanu  

saskaņā ar lēmuma 5.punktu.  

7. Lēmumu  trīs darbdienu laikā publiskot savā tīmekļvietnē.  

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17:50 

 

Pielikumā apstiprināts 1 (viens) domes sēdes lēmums. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 Mārtiņš Bojārs 

 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine              Simona Ģērmane 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 7.aprīlī 

 

 


