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(prot. Nr.17, 6.§)

Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 
nodrošināšanu ar pārtikas pakām 
ārkārtējās situācijas laikā

Lai  nodrošinātu  ēdināšanu  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  administratīvajā
teritorijā  deklarētajiem  izglītojamiem  no  7.-12.klasei,  kuri  mācās  kādā  no  Liepājas
vispārējās izglītības iestādēm, kurās mācību process notiek attālināti, pamatojoties uz
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmo  daļu  un  Ministru  kabineta  2020.gada  6.novembra  rīkojuma  Nr.655  “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.apakšpunktu, LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Nodrošināt  ārkārtējās  situācijas  laikā  ar  vienreizēju  pārtikas  paku,  kas
izsniedzama vienu reizi mēnesī, šādus izglītojamos:

1.1.  izglītojamo,  no  ģimenes,  kurai  noteikts  trūcīgas  vai  maznodrošinātas
ģimenes statuss;

1.2. izglītojamo no ģimenes, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni;
1.3. izglītojamo ar invaliditāti;
1.4. izglītojamo, kuram iecelts aizbildnis;
1.5. izglītojamo,  kuram  sociālais  pedagogs  izglītības  iestādē  noteicis

ēdināšanas maksas atvieglojumus. 

2.  Noteikt,  ka  vienreizējās  pārtikas  pakas  vērtība  ir  31,40  EUR  (trīsdesmit
viens euro un 40 centi), ko veido pārtikas produktu vērtība 28,40 EUR (divdesmit astoņi
euro un 40 centi), tajā skaitā PVN, un piegādes un pakošanas izmaksas 3 EUR (trīs
euro), tajā skaitā PVN.

3.  Uzdot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  “Liepājas  pilsētas  Izglītības
pārvalde”  sadarbībā ar  ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem,  kas apkalpo Liepājas
vispārizglītojošās  izglītības  iestādes,  nodrošinot  ēdināšanas  pakalpojumu,  organizēt
pārtikas  paku  komplektēšanu  un  piegādi  vispārizglītojošām  izglītības  iestādēm  un
noteikt  pārtikas paku saņemšanas periodus,  skaitot no Ministru kabineta 2020.gada
6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” spēkā stāšanas
dienas.

4.  Uzdot  Liepājas  vispārizglītojošo  izglītības  iestāžu  direktoriem  koordinēt
pārtikas paku izsniegšanu izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem,  ievērojot  ārkārtējās
situācijas noteiktos ierobežojumus un drošības prasības.  Izņēmuma gadījumos,  kas
tiek  izvērtēti  individuāli,  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestāde  “Liepājas  pilsētas
Izglītības pārvalde” nogādā pārtikas paku izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa
deklarēto dzīvesvietu.



5.  Uzdot  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādei  “Liepājas  pilsētas  Izglītības
pārvalde”  sadarbībā  ar  ēdināšanas  pakalpojuma  sniedzējiem  komplektēt  pārtikas
pakas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi
par  uztura  normām  izglītības  iestāžu  izglītojamiem,  sociālās  aprūpes  un  sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

6. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”
informēt izglītojamo likumiskos pārstāvjus par iespēju šī lēmuma 1.punktā norādītājām
mērķgrupām ārkārtējās situācijas laikā saņemt pārtikas paku, norādot pārtikas paku
saņemšanas periodu.

7.  Šī  lēmuma  1.punktā  minētā  izpildei  tiek  izmantots  Liepājas  pilsētas
pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas  Izglītības  pārvaldes”  budžetā  plānotais
pašvaldības finansējums izglītojamo ēdināšanai pašvaldības izglītības iestādēs.
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