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Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 11.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta ceturto daļu un Rīgas domes 

atlaišanas likuma 3.pantu, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kā arī sekmētu bērnu un jauniešu 

fizisko attīstību un veselību ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta 

rīkojumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību, Rīgas pilsētas pašvaldības 

pagaidu administrācija nolemj: 

 

1. Piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) materiālo palīdzību – 

mazumtirdzniecības veikala norēķinu karti pārtikas produktu iegādei (turpmāk – Karte) 

izglītojamā ģimenei, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes statusam vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu 

atbalsta reģistrā un tajā ir vismaz viens izglītojamais, kas Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā apgūst pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu vai 

vispārējās vidējās izglītības programmu Pašvaldības izglītības iestādēs vai privātajās 

izglītības iestādēs. 

 

2. Noteikt, ka Kartes nominālvērtība tiek aprēķināta 1,42 euro apmērā vienam 

izglītojamajam par katru darbdienu ārkārtējās situācijas laikā, skaitot no 13.03.2020.  

 

3. Noteikt šādu Kartes administrēšanas kārtību: 

3.1. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments iepirkuma procedūras 

rezultātā izvēlas komersantu, kas nodrošina Karšu izgatavošanu, piegādi un iespēju 

iegādāties tikai pārtikas preces, t.i., ar ierobežojumiem, kas liedz iegādāties enerģijas 

dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus; 

3.2. ja ārkārtējās situācijas laikā pieaug tādu ģimeņu skaits, kuras atbilst 1.punktā 

minētajiem kritērijiem, tad Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments veic 

papildu Karšu pasūtījumu, Kartes nominālvērtību nosakot 2.punktā noteiktajā kārtībā, 

skaitot no dienas, kad ģimene ieguvusi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu vai 

reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā; 
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3.3. ja ārkārtējās situācijas laiks no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. tiek pagarināts, 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments noslēgtajā līgumā paredzētajā 

kārtībā papildina Kartes nominālvērtību uz ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 

2019./2020.mācību gada beigām, Karšu nominālvērtību nosakot 2.punktā noteiktajā kārtībā; 

3.4. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar tā padotībā 

esošajām izglītības iestādēm un Rīgas Sociālo dienestu organizē Karšu izsniegšanu 1.punktā 

minētajām ģimenēm, ievērojot drošības pasākumus, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā. 

 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs E.Balševics 

 

 

Graudumniece 67026892 
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