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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2020. gada 6.aprīlī       protokols Nr.6 

    

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi atklāj plkst.10.00   

 

Sēdi vada – Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Oļegs AGAFONOVS 

Sēdi protokolē – sekretāre Jeļena VOITKEVIČA 

 

Sēdē piedalās – domes deputāti: Vitālijs VAĻDENS, Niks MURAŠOVS, Taisa SEMJONOVA, 

Svetlana VOITKEVIČA, Olga PUNCULE, Anna PELIČEVA, Sergejs FENČENKO. 

 

Sēdē nepiedalās  - domes deputāts Gunārs SMUĻKO – slimības dēļ. 

  

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

valstī. 

                             Domes sēdes vadītājs O.Agafonovs lūdz deputātus apstiprināt izsludināto Domes  sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par atbalstu iedzīvotājiem pārtikas iegādē saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

valstī 

Ziņo: O.Klovane 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu", Valsts prezidenta 2020.gada 23.marta paziņojumu Nr.8 “Valsts 

konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”, likuma "Par pašvaldībām" 

12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

ar nolūku nodrošināt atbalstu pārtikas iegādē Zilupes novada pašvaldības sociāli 

mazaizsargātiem iedzīvotājiem - bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu 

mailto:dome@zilupe.lv


2 

ģimenēm, tajā skaitā, izglītojamajiem, laikā, kad Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā 

situācija ar mērķi ierobežot "Covid-19" izplatību, 

atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, 

A.Peličeva, S.Voitkeviča, N.Murašovs, S.Fenčenko), PRET – nav, ATTURAS – nav, Zilupes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Uzdot Zilupes novada Sociālajam dienestam no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 

31.maijam reizi mēnesī nodrošināt pārtikas pakas 30 EUR apmērā, izsniegšanu trūcīgai, 

maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus, kuri ārkārtas situācijas laikā, 

sakarā ar izglītības iestādes slēgšanu, neapmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes, un kuru 

dzīvesvieta deklarēta Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (pārtikas paka tiek 

izsniegta katram bērnam ģimenē). 

2. Apstiprināt Atbalsta sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Zilupes novada trūcīgām, 

maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītais atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Atbalsta 

sniegšanas kārtību pārtikas iegādē Zilupes novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm ar 

bērniem un daudzbērnu ģimenēm. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt no Valsts mērķdotācijas un Zilupes novada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

5. Nozīmēt atbildīgu darbinieku par lēmuma izpildi Zilupes novada sociālā dienesta 

vadītāju O.Klovani. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzlikt uz Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētāja 

vietnieku V.Vaļdenu. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā. 

 

Sēdes vadītājs                   O.Agafonovs 

Sēdes protokolētāja                    J.Voitkeviča 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 7.aprīlī 
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