
 

Ārkārtas sēde 

  

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.16                       2020.gada  09.decembrī  

Sēde notiek attālināti, pieslēdzoties  deputātiem. 

Sēdi vada domes  priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Protokolē Viļānu novada pašvaldības kancelejas pārzine Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.15.00. 

Piedalās: 

 Viļānu novada pašvaldības deputāti Jekaterina Ivanova, Inta Brence, 

Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, 

Māris Klaučs, Felicija Leščinska, Indra Šarkovska, Rūdolfs Beitāns , Daiga 

Ceipiniece. 

 Deputāte Inga Zunda nokavē. 

 Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka. 

Nepiedalās: 

 Viļānu novada pašvaldības deputāts Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns. 

 

Darba kārtībā. 

1. Par atbalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un Dekšāru 

pirmsskolas izglītības iestādē saistībā ar ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu valstī. 

2. Par līdzekļu piešķiršanu vienas videonovērošanas kameras un viena saules 

baterijas paneļa iegādi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem . 

Par izsludinātās Viļānu novada pašvaldības domes  darba kārtības apstiprināšanu. 

Izskatījuši Viļānu novada pašvaldības domes  priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas 

priekšlikumu par izsludinātās Viļānu novada pašvaldības domes sēdes darba 

kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 29.un 31.pantu, 

deputāti balsojot  par- 12 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Jevdokija Šlivka,  

Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, Māris Klaučs, Felicija 

Leščinska, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns) ,pret-nav, atturas-

nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt izsludināto Viļānu novada pašvaldības domes  darba kārtību . 

1§ 



Par atbalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un Dekšāru 

pirmsskolas izglītības iestādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. 

I.Stafecka J.Šlivka J.Ivanova 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta 27.punktu, Viļānu novada domes 

2015.gada 24.septembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 76 “Sociālās 

palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārība Viļānu novadā”  V un VI daļu, Viļānu 

novada domes 2015.gada 24.septembra apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 

77 “Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas kārība Viļānu novadā”  XII2 un XII3 daļu, 

deputāti balsojot  par- 11 (Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka,  Vasīlijs Arbidāns, Inna 

Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, Māris Klaučs, Felicija Leščinska, Indra Šarkovska, 

Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns) ,pret-nav, atturas- 1(Inta Brence),  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 14§33 no 29.10.2020. “Par 

atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs saistībā ar Covid-19 

ierobežošanu. 

2.Skolēniem ,kuri mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā laikā, kad valstī 

tiek veikti pastiprināti ierobežojumi, tai skaitā mācības tiek nodrošinātas attālināti  ar 

mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību, nodrošināt atbalstu uz attālināto  mācību laiku:  

2.1.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu 5 klases , un kuri 

deklarēti Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz  EUR 1,40 uz vienu 

skolēnu  dienā, tai skaitā no mērķdotācijas finansējums EUR 0,71 un EUR 0,69 

pašvaldības finansējums, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 nedēļu 

laikā;  

2.2.skolēniem ,kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu 5. klases , un kuri 

deklarēti citās pašvaldībās, pašvaldības finansējums līdz EUR 1,40 uz vienu skolēnu 

dienā, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 nedēļu laikā;  

2.3.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 6. līdz 8.klasēm, 

kuri mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā līdz EUR 1.40 uz vienu skolēnu 

dienā , pašvaldības finansējums, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 

nedēļu laikā;  

2.4.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 1 līdz 4 klasei 

Dekšāru pamatskolā , deklarēti Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

līdz EUR 1,40 uz vienu skolēnu dienā tai skaitā  no mērķdotācijas finansējums EUR 

0,71 un EUR 0,69 pašvaldības finansējums, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu 

reizi 2 nedēļu laikā; 

2.5.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 1 līdz 4 klasei 

Dekšāru pamatskolā ,deklarēti citā pašvaldībā  EUR līdz 1.40 uz vienu skolēnu dienā, 

pašvaldības finansējums, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 nedēļu 

laikā; 

2.6.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 9.-12.klasei no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Viļānu novada 

skolās: Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā līdz EUR 1,40  uz vienu skolēnu 

dienā ,pašvaldības finansējums,  nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 

nedēļu laikā; 

2.7.Dekšāru  pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm,  līdz EUR 1,40  uz vienu skolēnu dienā, 



pašvaldības finansējums,  nepieciešams piegādāt pārtikas grozu vienu reizi 2 nedēļu 

laikā. 

 Sociālajam dienestam sagatavot bērnu sarakstus, kuriem nepieciešams 
nodrošināt pārtikas grozu piegādi. 

 Viļānu vidusskolas ēdnīcas darbiniekiem nodrošināt pārtikas grozu 

nokomplektēšanu. 

 Viļānu novada pašvaldībai piegādāt pārtikas grozus pie saņēmēju dzīvesvietas. 

 Grāmatvedības nodaļai veikt grozījumus pašvaldības budžetā. 

 Reizē ar pārtikas pakām skolēni saņems arī pienu un augļus produktu izdales 

programmas “Piens un augļi skolai” par decembra mēnesi. 

Pieslēdzas deputāte Inga Zunda. 

2§ 

Par līdzekļu piešķiršanu vienas videonovērošanas kameras un viena saules 

baterijas paneļa iegādi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.____________ 

I.Stafecka J.Šlivka M.Klaučs I.Šarkovska J.Ivanova 

 Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu Nr. LV-RU-II-053 „Vides 

pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos” 

(“Zaļā palete”) un projekta aktivitāšu ietvaros ir iegādājusies četras Arlo Go 

videonovērošanas kameras ar NETGEAR saules baterijas paneļiem. Videonovērošanas 

kameras ir uzstādītas vietās, kurās raksturīga stihisko atkritumu veidošanās ar mērķi 

veikt monitoringu. Viena no videonovērošanas kamerām tika uzstādīta uz 

apgaismojuma staba stāvlaukumā (adresē Brīvības ielā 25, Viļāni, Viļānu nov.) - vietā, 

kuru ir iecienījuši jaunieši, atstājot aiz sevis piegružotu teritoriju. 2020. gada  

22. augustā ap plkst. 07:32 tika konstatēts, ka videonovērošanas kameras komplekts ir 

izdemolēts. Radītie zaudējumi, pamatojoties uz iegādes dokumentu - pavadzīmi 

Nr. BM 004163 no 19.11.2019. - veido 750,00 EUR. 2020. gada 03. septembrī Valsts 

policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknī, pamatojoties uz Viļānu novada 

pašvaldības 24.08.2020. iesniegumu, tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa 

Nr. 1133105820 uzsākšanu un Viļānu novada pašvaldības atzīšanu par cietušo. 

2020. gada 20. novembrī pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa programmu “Eiropas 

teritoriālā sadarbība” finanšu kontroles institūcijas ziņojumu par pārbaudi projekta 

īstenošanas vietā, kurā aicina pašvaldību izmaksu attiecināšanai no projekta līdzekļiem 

viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas aizstāt izdemolēto videonovērošanas 

kameru un saules baterijas paneli ar tādu pašu vai ar labāku aprīkojumu. 2020. gada 

23. novembrī pašvaldība Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes 

iecirknim adresēja vēstuli Nr.1.3.6/1803 ar lūgumu informēt par virzību krimināllietā. 

Atbilde pagaidām nav saņemta.  

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, deputāti balsojot  par- 13 (Jekaterina Ivanova, Inta 

Brence, Jevdokija Šlivka,  Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, 

Māris Klaučs, Felicija Leščinska, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece, Rūdolfs Beitāns), 

pret-nav, atturas-nav,  

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 



1. Piešķirt līdzekļus no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem EUR 750.00 ( 

septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā vienas Arlo Go 

videonovērošanas kameras ar vienu NETGEAR saules baterijas paneli iegāde 

projekta Nr. LV-RU-II-053 „Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot 

kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā palete”) ietvaros, lai 

aizstātu izdemolēto videonovērošanas kameru un saules baterijas paneli ar tādu 

pašu vai ar labāku. 

2. Grāmatvedības un ekonomiskas nodaļai sagatavot grozījumus budžetā. 

 

 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.16.00. 

Parakstīja  2020.gada  10.decembrī. 

 

 

 


