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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

LIEPĀJĀ 
 
2020.gada 8.decembrī 

 
Nr. 18 

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2.panta pirmās 
daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"              
6.8. un 6.9.apakšpunktu un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas 2020.gada 
18.septembra rīkojuma Nr.171/2.1.1 “Par papildus nosacījumiem Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 1.3.apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes sēde notiek gan 
Rožu ielā 6, 226.telpā, gan izmantojot videokonferenču rīku Zoom Meeting. 
 
Sēde sasaukta 2020.gada 8.decembrī pulksten 12:00. 
Sēde atklāta 2020.gada 8.decembrī pulksten 12:07. 
Sēdi vada DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis  Vilnītis 

 
Sēdē piedalās 11 deputāti: 

Gunārs Ansiņš  
Atis Deksnis  
Linda Matisone  
Ludmila Rjazanova 
Gints Ročāns  
Uldis Sesks  
Gaļina Skorobogatova 
Edvīns Striks 
Modris Šveiduks 
Helvijs Valcis   
Māris Verpakovskis  
 

Sēdē nepiedalās 3 deputātI: 
Helēna Geriloviča, darba pienākumu dēļ 
Pāvels Sereda, darba pienākumu dēļ  
Vilnis Vitkovskis, darba pienākumu dēļ 

 
Uzaicinātās personas:  

Zane Pomerance, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Administratīvās nodaļas 
jurists (1.§ un 2.§)  
 
Sēdi protokolē Egita Lukjanova 
 
 
DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 1.-4.klašu grupā nodrošināšanu ar pārtikas 
pakām attālinātā mācību procesa laikā. 

2. Par vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas 
pakām. 
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1.§ 
Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 1.-4.klašu grupā nodrošināšanu ar 

pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā 
 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Atklāj Liepājas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 
ārkārtas sēdi un informē, ka izskatīšanai ir iesniegti divi 
lēmuma projekti: 

1) “Par vispārizglītojošo skolu izglītojamo 1.-4.klašu 
grupā nodrošināšanu ar pārtikas pakām attālinātā 
mācību procesa laikā”; 

2)  “Par vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu 
izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas pakām”. 
   Lai vispārizglītojošo skolu audzēkņus no 1. līdz 
4.klasei, kuriem saskaņā ar Slimību profilakses un 
kontroles centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
rekomendācijām noteikts 10 dienu attālinātais mācību 
process, nodrošinātu ar brīvpusdienām, izskatīšanai ir 
iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodrošināt 
attālinātā mācību procesa īstenošanas laikā 1.-4.klašu 
grupas izglītojamo ar vienreizēju pārtikas paku, kurā 
kopējā produktu vērtība ir 14,20 eiro, tai skaitā PVN, 
papildus nosakot arī piegādes un pakošanas izmaksas         
3 eiro, tai skaitā PVN.  
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

   Jautājuma par pārtikas paku piegādes un pakošanas izmaksām apspriešanā 
piedalās: Ludmila Rjazanova, Zane Pomerance un Jānis Vilnītis. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  11 (Atis Deksnis, Linda Matisone, Ludmila 
Rjazanova, Gints Ročāns, Uldis Sesks, Gaļina 
Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris Šveiduks, 
Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Jānis Vilnītis) 
 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  1 (Gunārs Ansiņš - tehnisku iemeslu dēļ) 

Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.629/18 "Par vispārizglītojošo 
skolu izglītojamo 1.-4.klašu grupā nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā". 

 
2.§ 

Par vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu izglītojamo nodrošināšanu ar pārtikas 
pakām 

 

Ziņo Jānis Vilnītis: - Informē, ka, lai nodrošinātu ēdināšanu Liepājas 

pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem 5.-12.klašu izglītojamajiem, kuri mācās 

kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, kurās 

mācību process notiek attālināti, izskatīšanai ir iesniegts 

lēmuma projekts, kurā paredzēts nodrošināt ārkārtējās 

situācijas laikā vai laikā, kad valstī noteikti pulcēšanās 

ierobežojumi un mācību process tiek organizēts 

attālināti, 5.-12.klašu grupā ar vienreizēju pārtikas paku: 
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- izglītojamo, no ģimenes, kurai noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss; 
- izglītojamo no ģimenes, kuras aprūpē ir trīs un vairāk 
bērni; 
- izglītojamo ar invaliditāti; 
- izglītojamo, kuram iecelts aizbildnis; 
- izglītojamo, kuram sociālais pedagogs izglītības 
iestādē noteicis ēdināšanas maksas atvieglojumus. Šā 
gada novembrī pieņemtais Domes lēmums noteica 
organizēt pārtikas paku komplektēšanu un piegādi 
vispārizglītojošām izglītības iestādēm uz noteiktu laiku 
ārkārtējā situācijā – uz mēnesi līdz 6.decembrim, bet 
šajā lēmuma projektā konkrēts termiņš nav noteikts - 
ārkārtējās situācijas laikā vai laikā, kad valstī noteikti 
pulcēšanās ierobežojumi un mācību process tiek 
organizēts attālināti. 
   Lūdz atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu. 
 

Ludmila Rjazanova: - Izsaka priekšlikumu no Liepājas pašvaldības puses 
uzrakstīt un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijā 
vēstuli ar lūgumu dot iespēju izvēlēties nekomplektēt 
pārtikas pakas, bet iegādāties kartes veikalos, lai 
iedzīvotāji, kuriem pienākas pārtikas pakas, varētu iet uz 
veikaliem un pirkt pārtiku paši.  
 

Jānis Vilnītis: - Informē, ka minēto iespēju pašvaldība vēlējās ieviest 
jau martā. Diemžēl sarunas ar ministri Šuplinskas 
kundzi, kā arī saziņa ar ministriju nedeva vēlamo 
rezultātu. Argumenti, kāpēc karšu iegāde un 
izsniegšana ģimenēm netiek atbalstīta, ir - pašvaldības 
nespēs uzraudzīt, ka ģimenes nepirks alkoholu, 
cigaretes vai citas preces, kas neattiecas uz pārtiku. 
Atzīst priekšlikumu par labu, bet skaidro, ka tas diemžēl 
nav guvis atbalstu. 
 

Ludmila Rjazanova: - Uzskata, ka vajadzētu mēģināt vēlreiz uzrunāt 
ministriju. Informē, ka nesaskata problēmu, piemēram, 
izveidot kartes ar liegumu pirkt alkoholu un cigaretes. 
 

Jānis Vilnītis: - Atkārto, ka atbalsta izteikto priekšlikumu par kartēm 
pārtikas iegādei, bet vēlreiz atgādina, ka Izglītības un 
zinātnes ministrijai ir cits redzējums.  
   Jautā vai ir vēl kādi ierosinājumi vai jautājumi? Ja tādu 
nav, aicina palsot par sagatavoto lēmuma projektu. 
 

Par lēmumu balso: "par"  -  12 (Gunārs Ansiņš, Atis Deksnis, Linda Matisone, 
Ludmila Rjazanova, Gints Ročāns, Uldis Sesks, 
Gaļina Skorobogatova, Edvīns Striks, Modris 
Šveiduks, Helvijs Valcis, Māris Verpakovskis, Jānis 
Vilnītis) 

"pret" -  nav 

"atturas" -  nav 

"nepiedalās" -  nav 
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Nolemj:    Pieņemt lēmumu Nr.630/18 "Par vispārizglītojošo 
skolu 5.-12.klašu izglītojamo nodrošināšanu ar 
pārtikas pakām". 

 
Sēde slēgta 2020.gada 8.decembrī pulksten 12:21. 
 
 
 
 
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                       Jānis  Vilnītis (09.12.2020) 

 

Protokolēja              Egita Lukjanova (09.12.2020) 


