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LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Ar videokonferences starpniecību 

 

2020.gada 9.decembrī                                  Nr.24                      

       

Sēde sasaukta plkst.8:30 

Sēdi atklāj plkst.8:30 

 

Sēdē piedalās attālināti: 

Deputāti – Edgars BĒRZKALNS 

                  Kristaps DRIĶIS 

                  Edžus ĶAUKULIS 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                  Ilona RADZIŅA 

                  Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

 

Deputāti balso par izsludināto domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – 

I.Radziņa, V.Melbārdis, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, 

ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par atbalstu attālinātās apmācības laikā ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada 

pašvaldībā. 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par atbalstu attālinātās apmācības  

laikā ēdināšanas nodrošināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībā. 

Ziņo I.Putniņš 

 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 2020.gada 

6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.2. 

punktu, kas nosaka “pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt 

mācības attālināti, izņemot vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei, ja vienam 

izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības” un 2020.gada 

27.augusta domes sēdes lēmumu Nr. 5, protokols 7 “Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem 

Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadam”, likuma “Par 

pašvaldībām” 28.pantu “Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas 

iniciatīvas”, atklāti balsojot: PAR – I.Radziņa, V.Melbārdis, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, 

E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – nav 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka 

katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) – Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem 

un Vecpiebalgas novada pašvaldībā deklarēto ģimeņu bērniem: 7.-9.klašu skolēniem. 

2. Piešķirt sociālo palīdzību - pārtikas piegādi pārtikas pakas veidā (viena pārtikas paka 

katram bērnam 30,00 eiro vērtībā) audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem 

Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu 7.-9.klašu izglītojamajiem. 

3. Lēmumā minētos izdevumus apmaksāt no Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā 

dienesta budžeta - ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem - un Valsts mērķdotācijas skolēnu 

pusdienām. 

4. Lēmums stājas spēkā no 2020.gada 9.decembra un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. 

5. Lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajam dienestam. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektorei 

Leldei Burdajai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 8:35 

Sēdes ilgums 5 minūtes. 

 

Sēdi vadīja:        I.PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolēja:       I.ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalījās:       E.BĒRZKALNS 

 

         K.DRIĶIS 

 

         E.ĶAUKULIS 

 

         V.MELBĀRDIS 

 

         I.NAVRA 

 

         I.RADZIŅA  

 


