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  DOMES     ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 

Kārsavā 

 

 06.04.2020.                                                           Nr.7 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēde atklāta plkst. 15.06 

 

 
Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētājas vietnieks Pēteris Laganovskis 

Protokolē – juriste Vera Lipska 

Piedalās 

Deputāti -  Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   

Oskars Petinens,  Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Ivanovs, Jānis 

Linužs, Jānis Ļubka 

Nepiedalās 

Deputāti – Modris Karpovs, Andris Ļubka, Andrejs Krišāns,Vairis Poikāns-  aizņemti 

pamatdarbā 

Administrācijas darbinieki-  izpilddirektors Toms Vorkalis, sociālā dienesta vadītāja 

Andžela Malakāne 

                                                                              1.& 

Par atbalsta nodrošināšanu  mazaizsargātiem iedzīvotājiem valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas laikā 

Ziņo: P.Laganovskis, A.Malakāne 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu 

mailto:dome@karsava.lv


Nr.8 „Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, likuma 

„Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, lai sniegtu atbalstu 

ārkārtējā situācijā Kārsavas novada pašvaldības mazaizsargātiem iedzīvotājiem –  

vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem  no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 

ģimenēm, tajā skaitā, bērniem, kuri ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas 

izglītības iestādes,  ar mērķi ierobežot „Covid – 19” izplatību, atklāti balsojot : PAR 11 

( Pēteris Laganovskis, Ināra Silicka, Viktors Indričāns,  Inta Rancāne,   Oskars Petinens,  

Edgars Puksts,  Juris Poikāns, Tālis Mūrnieks,  Andrejs Ivanovs, Jānis Linužs, Jānis 

Ļubka), PRET –nav, ATTURAS- nav,  Kārsavas novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. No 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam nodrošināt  pārtikas 

komplektus par kopējo atbalsta summu  30 EUR mēnesī  katram  

izglītojamajam no 1. līdz 12. klasei no trūcīgas, maznodrošinātas un 

daudzbērnu ģimenes, kura  dzīvesvieta deklarēta Kārsavas novada 

pašvaldības teritorijā, kurš ārkārtas situācijas laikā mācās attālināti 

mājas apstākļos, sakarā ar izglītības iestāžu slēgšanu. Pārtikas 

komplektus ģimenēm izsniegt divas reizes mēnesī, nepārsniedzot 

noteikto atbalsta summu vienam izglītojamajam.  

2. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz valstī  ārkārtas 

stāvokļa atcelšanai, vienu reizi mēnesī izmaksāt kompensāciju pārtikas 

iegādei par katru bērnu 1,10 EUR apmērā par vienu darba dienu 

trūcīgai, maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, 

kuri ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, 

un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Kārsavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Kompensācija tiek ieskaitīta bērna vecāka 

iesniegumā norādītajā kontā. 

3. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktais atbalsts ģimenei ir pieļaujams tikai 

vienā atbalsta kategorijā. 

4. Apstiprināt “Kārtību, kādā ārkārtējās situācijas laikā daudzbērnu, 

trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes ar bērniem var saņemt 

pašvaldības atbalstu” (lēmuma 1.pielikums). 

5. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas un Kārsavas 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 15.35 

  

Sēdi vadīja                        Kārsavas novada domes priekšsēdētājas vietnieks 

                                                                                                                P.Laganovskis 

Sēdi protokolēja                                                                                  juriste   V.Lipska 
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1.pielikums 

2020.gada 6.aprīļa 

Kārsavas novada domes  

ārkārtas sēdes protokola Nr.7   1. & 

 

Kārtība, kādā ārkārtējās situācijas laikā  daudzbērnu, trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes ar bērniem var saņemt pašvaldības atbalstu 

 

1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 „Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”,  Kārsavas novada 

pašvaldība ir izstrādājusi Kārtību, kādā ārkārtējās situācijas laikā daudzbērnu, trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes ar bērniem var saņemt pašvaldības atbalstu, ar mērķi: 

nodrošināt koordinētu un vienotu  Kārsavas novada pašvaldības institūciju rīcību, 

nodrošinot atbalstu ārkārtējās situācijas laikā Kārsavas novada mazaizsargātiem 

iedzīvotājiem. 

2. Ārkārtējās situācijas laikā sniegt  atbalstu: 

2.1. katram bērnam ģimenē, kurš mācās no 1.līdz 12.klasei no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot divas reizes mēnesī   pārtikas 

komplektus par kopējo summu   30 EUR  mēnesī. Pārtikas komplekti ārkārtējās 

situācijas laikā  tiek piegādāti sākot no Kārsavas novada domes lēmuma  pieņemšanas 

dienas līdz ārkārtas situācijas atcelšanai ( bet ne ilgāk kā līdz  31.maijam). 

2.2. daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm par katru bērnu, kas ārkārtējās 

situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, piešķirot kompensāciju   - 

1,10 EUR  par vienu darba dienu. Kompensācijas apmērs ģimenei tiek aprēķināts pēc 

pirmsskolas izglītības iestādes sniegtās informācijas par audzēkņa neapmeklētām 

dienām laika periodā no 2020.gada 1.aprīļa līdz ārkārtējā stāvokļa valstī atcelšanai. 

Kompensācija pirmsskolas izglītības audzēkņa vecākam tiks pārskaitīta uz bērna 

vecāka iesniegumā norādīto konta numuru līdz nākamā mēneša 15. datumam. 

3. Pēc Sociālā dienesta sniegtā pieprasījuma par pārtikas komplektu daudzumu, Pārdevējs 

sagatavo pārtikas komplektus 30 EUR apmērā vienai personai mēnesī, piedāvājot pēc 

iespējas daudzveidīgu produkciju. 

4. Sociālais dienests informē ģimenes par atbalsta saņemšanas kārtību,  citu nepieciešamo 

informāciju: 
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4.1. sadarbībā ar Kārsavas novada pašvaldības metodiķēm, klašu audzinātājiem, 

izmantojot e- klašu sistēmu; 

4.2. ievietojot informāciju masu saziņas līdzekļos; 

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

5. Informāciju par atbalsta saņemšanu var iegūt telefoniski, zvanot uz tālruni: 65733245; 

26682737, vai sazinoties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu vai pagasta 

pārvaldnieku lauku teritorijā. 

6. Ģimenēm ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai, sūtot iesniegumu uz Sociālā dienesta e- 

pastu: socialie@karsava.lv vai ievietojot Sociālā dienesta dokumentu kastē, pagastos – 

pagastu pārvaldēs izvietotajās dokumentu kastēs. 

7. Sociālais dienests elektroniski nosūta informāciju par ģimenēm, kurām ir jāizsniedz 

pārtikas komplekti un ģimenei paredzēto komplektu daudzumu: 

7.1. Kārsavas novada pašvaldības metodiķēm - par izglītojamajiem, kas apmeklē 

Kārsavas vidusskolu; 

7.2. Sociālā dienesta darbiniekiem un pagastu pārvaldniekiem, kuri apkalpo iedzīvotājus 

pagastu pārvaldēs. 

8. Par izglītojamajiem, kas mācās Kārsavas vidusskolā, vecāki  saņem pārtikas komplektus 

izglītības iestādes ēdnīcā.  Skola informē ģimenes par pārtikas komplektu saņemšanas 

laiku, izmantojot e- klases sistēmu. 

9. Pagastu pārvaldnieki piegādā ģimenēm pārtikas komplektus par izglītojamajiem, kuri 

mācās pagastu izglītības iestādēs, attālināto mācību procesa laikā, līdz viņu dzīvesvietai. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                                    P.Laganovskis 
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