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Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
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2) Andrejs BONDAREVS
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8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
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11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ļevs Troškovs, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Renāte Šmukste, juridiskās daļas vadītā – priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos
3) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja

4) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
5) Olita Bidzāne, sociālā dienesta vadītājas vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
3. Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu sakarā ar Covid-19 izplatību ārkārtējās
situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
4. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo A. Vaivods.
1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām
un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim, A. Bondarevam, J. Magdaļenokam
Skaidro G. Kraukle
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta
ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību
procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3 punktu, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas
izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības aprīlī saņemto valsts budžeta
dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par
laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes
lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un
4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas). Turklāt, pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga
izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8.
un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas).
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu izglītojamajiem
ēdināšanas izdevumiem saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
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noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” 4.
punktu viena izglītojamā pusdienām paredzēti 0,85 EUR dienā, no kuriem produktu
iegādes izdevumi 0,14 EUR dienā tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un
0,71 EUR dienā no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.
Obligātās pirmsskolas izglītības grupu un 5.-12. klašu izglītojamajiem produktu
iegādes izdevumi 0,85 EUR dienā tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Ņemot vērā, ka sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu un mācību procesa
nodrošināšanu attālināti, un to, ka izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšana klātienē
nenotiek, un to, ka pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie
valsts budžeta līdzekļi un pašvaldības budžetā šiem mērķiem plānotie līdzekļi, un lai
sniegtu atbalstu ārkārtējā situācijā nonākušām ģimenēm, ir lietderīgi paplašināt īpaši
atbalstāmo izglītojamo un ģimeņu loku, nosakot, ka atbalsts tiek sniegts trūcīgo,
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu izglītojamiem, kuri mācās 1.-12. klasē, kā arī
bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, bet neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi klātienē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ārkārtējās situācijas laikā no valsts budžeta mērķdotācijas brīvpusdienām
nodrošināt ēdināšanu 1.- 9. klašu vispārējās un speciālās izglītības iestāžu (izņemot
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā) izglītojamiem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm un izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Līvānu novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot pārtikas paku
izglītojamā ģimenei (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai
vietas) vienu reizi mēnesī 2020. gada aprīlī un maijā.
2. Ārkārtējās situācijas laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām
nodrošināt ēdināšanu bērniem, kuri mācās Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs (izņemot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā), kas apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu, bet neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
klātienē, un ir 10.-12. klašu izglītojamie no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un
daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Līvānu novada administratīvajā
teritorijā, nodrošinot pārtikas paku izglītojamā ģimenei vienu reizi mēnesī 2020. gada
aprīlī un maijā.
3. Noteikt, ka vienam izglītojamam vienā mēnesī tiek nodrošināta viena pārtikas
paka vērtībā, kāda tiks noteikta saskaņā ar iepirkumu, bet ne vairāk kā 25 EUR vērtībā.
4. Noteikt, ka pārtikas paka tiek piegādāta izglītojamiem no ģimenēm, kuras
Līvānu novada Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā arī
ģimenēm, kuras saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punkta
noteikumiem ir atzīstamas par daudzbērnu ģimenēm.
5. Noteikt, ka vecākam (likumiskajam pārstāvim) iesniegums bērna ēdināšanas
atbalstam ne vēlāk kā līdz 2020. gada 20.aprīlim iesniedzams:
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5.1. par izglītojamajiem, kas mācās Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs, - tīmekļa vietnē www.e-klase.lv;
5.2. par bērniem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, bet kuru dzīves
vieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā, - Līvānu novada Sociālajā
dienestā, aizpildot iesniegumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.livani.lv norādītajā
veidā.
6. Līvānu novada Izglītības pārvaldei, saskaņojot ar Līvānu novada Sociālo
dienestu un Līvānu novada Bāriņtiesu, līdz 2020. gada 20. aprīlim apkopot informāciju
par izglītības iestāžu izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, un
daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Līvānu novada administratīvā
teritorija.
7. Līvānu novada izglītības iestāžu vadītājiem, pēc pārtikas paku saņemšanas
savas izglītības iestāžu izglītojamiem, sazināties ar šī lēmuma 1. un 2. punktā
minētajām ģimenēm par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku un nodrošināt pārtikas
paku izsniegšanu.
8. Līvānu novada Sociālajam dienestam apkopot informāciju par šī lēmuma 1.
un 2. punktā minētajiem izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs,
bet kuru dzīves vieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
un sazināties ar ģimenēm par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku un nodrošināt
pārtikas paku izsniegšanu.
9. Līvānu novada domes Juridiskajai daļai nodrošināt izglītojamiem
piegādājamo pārtikas paku iepirkumu, piemērojot sarunu procedūru, paku
komplektācijā ņemot vērā pilnvērtīga uztura nodrošināšanu un pārtikas ilglaicīgas
saglabāšanās principu.
10. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktais atbalsts izglītojamam ir pieļaujams tikai
vienā atbalsta kategorijā.
11. Noteikt, ka ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā ilgāk par 12. maiju,
šajā lēmumā noteiktais attiecināms arī uz 2020. gada maija mēnesi un šajā lēmumā
noteiktie uzdevumi un termiņi ievērojami attiecīgi maija mēnesī.
12. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā trīs darbdienu
laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Līvānu novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.livani.lv.
13. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā
dienesta vadītāja Arnita Briška, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
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2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Skaidro G.Kraukle
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta
ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību
procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.3 punktu valsts budžeta dotācijas izglītojamo
brīvpusdienām var izlietot 1. - 4. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām,
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības
ieguves formas vai vietas) par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, kā
arī atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā
dzīvesvietu 5. - 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām
vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas
vai vietas).
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra noteikumu Nr. 1
“Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” 4. punktu viena
izglītojamā pusdienām tika paredzēti 0,85 EUR dienā, no kuriem 1. – 4. klašu
izglītojamiem produktu iegādes izdevumi 0,71 EUR dienā no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai un 0,14 EUR dienā tiek apmaksāti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Obligātās pirmsskolas izglītības grupu un 5.-12. klašu
izglītojamajiem produktu iegādes izdevumi 0,85 EUR dienā tiek apmaksāti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā izglītojamiem mācību
process notiek attālināti, un izglītības iestādēs izglītojamo ēdināšana klātienē nenotiek,
ir radusies situācija, ka izsludinātajā ārkārtējās situācijas laikā ne visām izglītojamo
ģimenēm saistībā ar ārkārtējo situāciju ir ienākumi (piemēram, persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts
bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida
līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu
avotu, u.c.), bet ģimenei nav noteikts trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statuss vai tā
nav daudzbērnu ģimene, bet pašvaldībai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai
paredzētie pašvaldības budžeta līdzekļi, ir lietderīgi paplašināt atbalstāmo izglītojamo
un ģimeņu loku, nosakot, ka atbalsts tiek sniegts arī visiem izglītojamiem, kuri mācās
Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 1.-12. klasē, kā arī bērniem,
kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu.
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
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līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” 4.
punktu, kurā noteikts, ka viena izglītojamā pusdienām paredzēti 0,85 EUR dienā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, un
deputātam V.Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” un
papildināt tos ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi.
1. Ar Covid-19 izplatības ierobežošanas izsludinātajā ārkārtējās situācijas
spēkā esamības laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām nodrošināt
ēdināšanu izglītojamiem, izsniedzot izglītojamā ģimenei karti pārtikas iegādei vienu
reizi mēnesī 2020. gada aprīlī un maijā katram bērnam:
1.1. kurš mācās Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
(izņemot Līvānu novada Vakara (maiņas) vidusskolas) 1.-12. klasē, kā arī bērniem, kuri
apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, kuri ārkārtējās situācijas laikā
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē un kuru ģimenēm nav noteikts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās nav daudzbērnu ģimenes;
1.2. kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 1.-12. klasē, kā arī
bērniem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, kuri ārkārtējās
situācijas laikā neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi klātienē un kuru ģimenēm nav
noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās nav daudzbērnu ģimene,
ja izglītojamā un vismaz viena vecāka (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta
Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. kuri apgūst Rudzātu speciālās pamatskolas profesionālās pamatizglītības
programmu, kuru ģimenēm nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,
vai tās nav daudzbērnu ģimene.
2. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu Līvānu novada izglītības iestāžu
izglītojamiem nodrošina Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem.
3. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu citu pašvaldību vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamiem nodrošina Līvānu novada Sociālais dienests.
4 Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 20.aprīlim iesniedz:
4.1. par Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamiem interneta tīmekļvietnē
www.e-klase.lv.;
4.2. par izglītojamajiem, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, bet kuru
dzīves vieta un vismaz viena vecāka (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta deklarēta Līvānu
novada administratīvajā teritorijā, - Līvānu novada Sociālajā dienestā, aizpildot
iesniegumu pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv norādītajā veidā.”
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2. Līvānu novada domes Finanšu daļai apkopot informāciju par papildus
nepieciešamo līdzekļu apmēru ēdināšanas nodrošināšanai Līvānu novada
izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
3. Līvānu novada domes Juridiskajai daļai nodrošināt iepirkuma veikšanu,
piemērojot sarunu procedūru, tirdzniecības uzņēmuma, kurš var nodrošināt karšu
pārtikas preču iegādei izsniegšanu pietiekamā apjomā, noskaidrošanai.
4. Izglītības iestāžu vadītājiem un Līvānu novada Sociālajam dienestam, pēc
karšu pārtikas preču iegādei saņemšanas, nodrošināt karšu izsniegšanu šī lēmuma 1.
punktā minētajām ģimenēm.
5. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktais atbalsts izglītojamam ir pieļaujams tikai
vienā atbalsta kategorijā.
6. Līvānu novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā
trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv.
7. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā
dienesta vadītāja Arnita Briška, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķirīgo viedokli:
“Es uzskatu, ka visi iedzīvotāji būtu bijuši…visiem iedzīvotājiem pienākās
vienlīdzīga attieksmība. Šinī konkrētajā gadījumā pareizi būtu bijis visiem
iedzīvotājiem izsniegt pārtikas pakas”
3. Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu sakarā ar Covid-19 izplatību

ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo A.Vaivods
Skaidro O.Bidzāne
Sakarā ar visā Latvijas valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no lēmuma
pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 31. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un izvērtējot situācijas nopietnību, un saskaņā
ar 2020. gada 20. martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā, kas ir papildināts ar pārejas noteikumu 37. punktu, kas nosaka, ka
laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc
ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020. gada 31. maijam), pašvaldībai ir
jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteiktais pabalsts krīzes situācijā
(turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot
ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus,
izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktu par krīzes situāciju šajā gadījumā
uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes
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(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Atbilstoši Labklājības ministrijas ieteikumos noteiktajam – Pašvaldība var
piešķirt ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene
(persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram,
persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav
saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita
veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši
ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt,
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd
jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim,
viesnīcai, transportam u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas
līdzekļu.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” 29. punktu, pabalsts
personai (ģimenei) nonākušai krīzes situācijā var tikt piešķirts lielākā apmērā ar Līvānu
novada domes lēmumu.
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.
panta otro daļu un pārejas noteikumu 37. punktu, Līvānu novada domes 2017. gada 26.
oktobra saistošo noteikumu Nr. 13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
29. punktu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pabalsta krīzes situācijā apmēru ārkārtējās situācijas sakarā ar
COVID-19 izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 EUR
(sešdesmit četri euro un 00 centi) mēnesī triju mēnešu periodā.
2. Līvānu novada Sociālajam dienestam, izskatot iesniegumu par pabalsta krīzes
situācijā piešķiršanu, ņemt vērā šādus kritērijus:
2.1. vai ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu
(piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss,
bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma,
vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas
zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2.2. vai ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt,
atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd
jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim,
viesnīcai, transportam u.c.);
2.3. vai ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas
līdzekļu.

8

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
4. Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Izskatot Līvānu novada domes darba aizsardzības speciālista Andra Kundziņa
2020. gada 6.aprīļa iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu kopsummā 4170 EUR
dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku iegādei sakarā ar ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu
valstī Covid-19 pandēmijas laikā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 4170 EUR dezinfekcijas līdzekļu un sejas masku iegādei
sakarā ar ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu valstī Covid-19 pandēmijas laikā no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, darba aizsardzības speciālists Andris Kundziņš un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr.6
„Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolā”
Ziņo A.Vaivods
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Ministru
kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta
ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību
procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas attālināti.
Saskaņā ar Līvānu novada dome 2011. gada 24. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā” 2.punktā noteikto par izglītības ieguvi ir
noteikta maksa kā līdzfinansējums: par izglītības programmu apguvi mūzikā – pirmajā
semestrī 40 EUR apmērā; otrajā semestrī 50 EUR apmērā, par izglītības programmu
apguvi mākslā pirmajā semestrī 32 EUR apmērā; otrajā semestrī 40 EUR apmērā.
Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mācību process notiek attālināti un klātienē
nodarbības no 2020.gada 13.marta nenotiek, ir radusies situācija, kurā nepieciešams
9

pārskatīt skolas maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu
un 45. panta sesto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1 Izdot Līvānu novada domes saistošus noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par profesionālās
ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Ievietot saistošos noteikumus Līvānu novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.livani.lv.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
Sēde beidzas plkst. 1000
Protokols parakstīts 2020. gada 20.aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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