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Ārkārtas sēde 

  
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

Viļānu novadā                                   Nr.6                       2020.gada  06.aprīlī 

 

Darba kārtībā. 

 

1. Par atbalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas 

izglītības iestādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī . 

 

Sēde sākas plkst. 11.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.  

Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Inga Zunda, Guna 

Popova, Vasīlijs Arbidāns,  Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba, 

Alla Stiuka, Rūdolfs Beitāns. 

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: izpilddirektors Andris Stafeckis, 

galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, finanšu analītiķe Guna Visocka, sociālā 

dienesta vadītāja Ineta Kalniņa. 

Nav ieradušies deputāti  Indra Šarkovska, Inta Brence, Daiga Ceipiniece, Māris 

Klaučs un Felicija Leščinska - nezināmu iemeslu dēļ. 

Deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Inga Zunda, 

Guna Popova, Vasīlijs Arbidāns,  Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba, 

Alla Stiuka, Rūdolfs Beitāns  ), pret –nav, atturas- nav. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  darba  kārtību. 
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Par atbalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmsskolas 

izglītības iestādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī.__________ 

I. Kalniņa I.Stafecka A.Pudulis J.Šlivka A.Ornicāns J.Ivanova  

 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2020.gada 12.marta  rīkojumu Nr. 103 “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”  XII
2
 un XII

3
 daļu,  

Deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Artūrs Ornicāns, Inga Zunda, 

Guna Popova, Vasīlijs Arbidāns,  Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba, Alla 

Stiuka, Rūdolfs Beitāns  ), pret –nav, atturas- nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 
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Viļānu novada iedzīvotāju bērniem no trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām 

ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm laikā, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija ar 

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

 

 Bērniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 1.-9.klasei 
no trūcīgām ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt 

pārtikas grozu divas reizes mēnesī;  

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

no trūcīgām ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt 

pārtikas grozu divas reizes mēnesī;  

 bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi no trūcīgām ģimenēm, 
kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu divas 

reizes mēnesī.  

 

 Bērniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 1.-9.klasei 
no maznodrošinātām ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams 

piegādāt pārtikas grozu divas reizes mēnesī;  

 bērniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 10.-12.klasei 
no maznodrošinātām ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams 

piegādāt pārtikas grozu divas reizes mēnesī;  

 bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi no maznodrošinātām 

ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu 

divas reizes mēnesī.  

 

 Bērniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 1.-9.klasei 
no daudzbērnu ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams 

piegādāt pārtikas grozu divas reizes mēnesī;  

 bērniem, kuri apgūst vispārējās izglītības iestādes programmu no 10.-12.klasei 
no  daudzbērnu, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt pārtikas 

grozu divas reizes mēnesī;  

 bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi no daudzbērnu 

ģimenēm, kuri deklarēti Viļānu novadā, nepieciešams piegādāt pārtikas grozu 

divas reizes mēnesī.  

 

2. Noteikt pabalsta apmēru EUR 1.40 (viens euro četrdesmit centi) darba dienā 

vienam bērnam. 

2.1.  1.,2.,3. un 4.klases izglītojamiem pabalsta apmērs tiek finansēts sekojoši - valsts      

budžeta dotācija EUR 0.71, pašvaldības budžeta finansējums EUR 0.69; 

2.2.  5.-9.klases izglītojamo pabalsta finansējums – pašvaldības budžeta līdzekļi, bet, 

ja netiek izmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 

1.,2.,3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai, tā tiek novirzīta 5.-9.klašu izglītojamo 

ēdināšanai, nepalielinot pabalsta apmēru; 

2.3. 10.-12.klases izglītojamo pabalsta finansējums – pašvaldības budžeta līdzekļi; 
2.4.  pirmskolas izglītības iestāžu bērniem pabalsta finansējums – pašvaldības budžeta 

līdzekļi.  

3. Sociālajam dienestam sagatavot bērnu sarakstus, kuriem nepieciešams nodrošināt 

pārtikas grozu piegādi. 

4.Viļānu vidusskolas ēdnīcas darbiniekiem nodrošināt pārtikas grozu 

nokomplektēšanu. 

5. Viļānu novada pašvaldībai piegādāt pārtikas grozus pie saņēmēju dzīvesvietas. 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 
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Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

 

Sēdi slēdza plkst.12.00. 

 

Parakstīja 2020.gada 06.aprīlī. 
 

 


