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ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS  

Zilupē 

 

 

2021. gada 15.februārī       protokols Nr.2 

    

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, Gunārs 

SMUĻKO. 

  

Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: 

Sociālā dienesta vadītāja   Olga KLOVANE 
       

Sēdes darba kārtība:  

1. Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību. 

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

darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, 

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

nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto Domes sēdes darba kārtību. 

 

 

1.§ 

Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību 

Ziņo: O.Klovane 

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, lai sniegtu atbalstu 1.-4. Klašu izglītojamo 

ēdināšanai attālināto mācību procesa laikā, ar mērķi ierobežot “Covid-19” izplatību, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (O.Agafonovs, V.Vaļdens, T.Semjonova, O.Puncule, 

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

nav, Zilupes novada dome NOLEMJ: 

1. Nodrošināt pārtikas komplektus par kopējo summu EUR 30 (trīsdesmit euro) 

mēnesī katram izglītojamajam, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, 
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kā arī visiem 1.-4. klases izglītojamajiem, neatkarīgi no atbilstības trūcīgas, 

maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam, kurš apgūst vispārējās 

izglītības programmu Zilupes vidusskolā attālināto mācību procesa laikā. 

2. Atzīt par spēku zaudējošu Zilupes novada pašvaldības 12.11.2020. “Kārtību, 

kādā mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt pašvaldības atbalstu sakarā 

ar Covid-19 infekcijas izplatību” (apstiprināta ar 12.11.2020. domes sēdes 

protokolu Nr.16, 1.§).  

3. Apstiprināt Kārtību, kādā mazaizsargāto iedzīvotāju ģimenes var saņemt 

pašvaldības atbalstu sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (lēmuma 

1.pielikums). 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt no Zilupes novada pašvaldība 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 2021.gada 16.februārī 


