
Ārkārtas sēde 

  

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.1                       2021.gada  12.janvārī 

  

Sēde notiek attālināti, pieslēdzoties  deputātiem. 

Sēdi vada domes  priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

 

Protokolē Viļānu novada pašvaldības kancelejas pārzine Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.14.00. 

 

Piedalās: 

 Viļānu novada pašvaldības deputāti Jekaterina Ivanova, Inta Brence, 

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

Inga Zunda , Felicija Leščinska, Indra Šarkovska, Daiga Ceipiniece. 

 Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka. 

Nepiedalās: 

 Viļānu novada pašvaldības deputāti Arnolds Pudulis, Artūrs Ornicāns, 

Rūdolfs Beitāns, Māris Klaučs. 

Darba kārtībā 

1. Par atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs saistībā ar 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. 

 

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- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Jevdokija Šlivka,  

Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, Inga Zunda, Felicija 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

Apstiprināt izsludināto Viļānu novada pašvaldības domes  darba kārtību . 

1§ 

Par atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs saistībā ar ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu valstī.___________________________________________ 

I. Stafecka J.Šlivka J.Ivanova 



Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covod-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, kā arī noteikto attālināto vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, ir nepieciešams noteikt pārtikas 

produktu paku nodrošināšanas organizēšanu izglītojamajiem ,kuri mācās Viļānu 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un izglītības programmu apgūst 

attālināti. Viļānu novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā 

nepieciešams nodrošināt no pašvaldības budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem 

līdzekļiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem ,nosakot pārtikas pakas vērtību 

līdz 1.00euro attālinātajā mācību dienā. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām”6.panta pirmās  daļas 6.punktu,kas nosaka ,ka publisko tiesību jomā 

pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas , kas tiek īstenotas  kā brīvprātīgās 

iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām”12.pantu, kas paredz , ka pašvaldības attiecīgajās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts iestāžu, 

tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 

attālinātā mācību procesa laikā, likuma “Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 

4.punktu , deputāti balsojot  par- 11 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Jevdokija Šlivka,  

Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka,  Guna Popova, Inga Zunda, Felicija 

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

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Noteikt pārtikas pakas vērtību līdz EUR 1,00 attālinātajā mācību dienā. 

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 no 5.līdz 9. klases 

skolēniem, kuri mācās Viļānu vidusskolā un Dekšāru pamatskolā ne retāk kā 2 nedēļās 

vienu reizi. 

2.2.skolēniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 10.-12.klasei no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novada 

administratīvajā teritorijā ne retāk kā 2 nedēļās vienu reizi. 

3.Sociālajam dienestam sagatavot bērnu sarakstus ,kuriem nepieciešams 

nodrošināt pārtikas grozu piegādi. 

4.Viļānu vidusskolas ēdnīcas darbiniekiem nodrošināt pārtikas grozu 

nokomplektēšanu. 

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

programmas “Piens un augļi skolai”. 

6.Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 16§1 no 09.12.2020. “Par 

atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un Dekšāru pirmsskolas  

izglītības iestādē saistībā ar Covid-19 ierobežošanu”. 

Pielikumā : balsojums uz 1 lapas. 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.15.00. 

Parakstīja  2021.gada  12.janvārī. 


