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      RĪKOJUMS 

 

2021.gada 23.martā                                    Nr.2.1-8/25 

 

Par pārtikas paku izsniegšanu Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs sakarā ar Covid 

– 19 infekciju izplatību attālinātā procesa laikā 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosacījumus, gadījumos, kad 

kādai no Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes grupām ir lēmums ievērot izolāciju 

un ir slēgtas grupas, ir nepieciešams izskatīt jautājumu par ēdināšanas atbalstu pirmsskolas 

izglītojamajiem un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2. punktu “pārtraukt mācību procesa norisi klātienē 

visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, izņemot:” un 5.13.2.1.apakšpunktu 

“pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt 

attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību. Mācību procesu īsteno, veicot izglītības 

iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē 

nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā 

lieto mutes un deguna aizsegus. Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. 

apakšpunktā minētās personas”, 

 

Noteikt: 

 

1. No 2021. gada 16. marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanai vai Ministru kabineta 

2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 izmaiņām, kas attiecas uz pirmsskolas 

izglītības iestāžu apmeklējumu (atkarībā, kurš apstāklis iestājas pirmais), 

ēdināšanas atbalstu izglītojamajam pārtikas pakas veidā – 1,70 euro apmērā par 

vienu mācību dienu, pēc likumiskā pārstāvja pieteikuma saņemšanas, gadījumos, 

ja likumiskais pārstāvis strādā attālināti un bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības 

iestādi. 

2. Stopiņu novada Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”, Stopiņu novada 

Pirmsskolas izglītības grupas Upesleju sākumskolā un Stopiņu novada 

Pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu pamatskolā individuāli organizē pārtikas 

paku izsniegšanu iestādē. 

3. Stopiņu novada Pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” , Stopiņu novada 

Pirmsskolas izglītības grupā Upesleju sākumskolā un Stopiņu novada Pirmsskolas 

izglītības grupā Stopiņu pamatskolā pārtikas produktu piegādi nodrošina esošie 
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uzņēmumi, ar kuriem ir noslēgts pārtikas produktu piegādes līgums, bet pārtikas 

paku komplektēšanu nodrošina pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki. 

4. Rīkojuma izpildei izmantot to budžeta līdzekļu daļu, kas paredzēta Stopiņu 

novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas piešķiršanai 

brīvpusdienām. 

5. Atbildīgie par rīkojuma izpildi: Stopiņu novada Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Pienenīte” vadītāja, Upesleju sākumskolas direktore, Stopiņu pamatskolas 

direktore. 

6. Ar šo rīkojumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē 17.03.2021. izdotais rīkojums 

Nr.2.1-8/24 “Par pārtikas paku izsniegšanu Stopiņu novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs sakarā ar Covid – 19 infekciju izplatību attālinātā procesa laikā”. 

 

 

 

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja     V.Paulāne 
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