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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:03
Sēdi vada:
Andris Vaivods, Vadība, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss Aļijevs
2) Andrejs Bondarevs
3) Māris Grigalis
4) Inese Jaunušāne
5) Ināra Kalvāne
6) Ginta Kraukle
7) Valdis Labinskis
8) Jānis Magdaļenoks
9) Ivans Matrosovs
10) Gatis Pastars
11) Pēteris Romanovskis
12) Andris Vaivods
13) Ainis Veigurs
14) Mārīte Vilcāne
Nav ieradušies deputāti:
Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
3) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
4) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
5) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja

6) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja
7) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
8) Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
9) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
10) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs, galvenā grāmatvede
11) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
12) Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
13) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
14) Laura Dumbrovska, juriskonsulte
15) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
16) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
17) Ligita Ancāne, nodokļu administratore
18) Jānis Pastars, nekustamo īpašumu speciālists
19) Jānis Vaivods, sabiedrsiko attiecību speciālists
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par mācību procesa organizēšanu Līvānu novada izglītības iestādēs no 2021.gada
27.aprīļa. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par mācību procesa organizēšanu Līvānu novada izglītības iestādēs
no 2021.gada 27.aprīļa.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Andrejam Bondarevam,
Gatim Pastaram, Inesei Jaunušānei, Gintai Krauklei
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Deputāts Valdis Labinskis izsaka priekšlikumu - izslēgt lēmuma 6. punktu.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 1 balsi "Par" (Valdis Labinskis), "Pret" –
13 (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Atturas" – nav
priekšlikumu noraida.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
(turpmāk – Noteikumi) 32. 7 2.apakšpunktu ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē
visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti.
Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 2021.gada 7.aprīlī, Ministru kabineta 2020.gada
9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 32. 7 3.apakšpunkts nosaka: “mācību procesu klātienē 1.–6. un
12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot
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epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto
iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi
liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles
centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to
pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra
tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības
rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6. un 12. klasē, kā arī
rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē. “
Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē 2021.gada
21.aprīlī publicēto un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēto to pilsētu un
novadu sarakstu, kuros 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam
līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.–6.klasēs un 12. klasēs, kā arī rotācijas kārtībā
7.–9.klasēs un 10.–11. klasēs, Līvānu novads ir iekļauts iepriekš minētajā sarakstā un
Līvānu novada vispārizglītojošās skolas ar 2021.gada 26.aprīli drīkst organizēt mācību
procesu klātienē. Saskaņā ar Noteikumu 32.7 5.apakšpunktu: “ja ir izpildīti šo
noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem
lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā
kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes
izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju.
Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc
attiecīgā lēmuma pieņemšanas.” Līvānu novada izglītības iestādes ir informējušas
Līvānu novada Izglītības pārvaldi par gatavību atsākt izglītības procesa īstenošanu
klātienē. Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz Noteikumu 32.7 5.punktā
noteikto, ja ir izpildīti šo noteikumu 32.7 3. apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības
iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Līvānu novada vidusskolās ar 2021.gada 27.aprīli atsākt mācību procesa
īstenošanu klātienē 1.- 6. klasēm un 12.klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9.klasēm un
10.-11. klasēm, ievērojot valstī noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.
2. Līvānu novada pamatskolās ar 2021.gada 27.aprīli atsākt mācību procesa
īstenošanu klātienē 1.-6. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. klasēm, ievērojot valstī
noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.
3. Noteikt, ka izglītības iestāžu direktori ir atbildīgi par Noteikumu un citu ar
Covid-19 izplatību saistīto normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecīgajā izglītības
iestādē.
4. Izglītības iestāžu direktoriem izstrādāt mācību procesa organizācijas kārtību,
ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, par tās īstenošanu informēt
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izglītības iestādes padomi, izglītības iestādē nodarbinātos, izglītības iestādes
izglītojamos un viņu vecākus (likumiskos pārstāvjus).
5. Izglītības iestādēs organizēt klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu saskaņā
ar Noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.
6. Rudzātu vidusskolai, Jersikas pamatskolai un Rožupes pamatskolai organizēt
drošus izglītojamo pārvadājumus pašvaldības autobusos, nodrošinot individuālās
aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, un autobusu piepildījuma atbilstību
Covid-19 ierobežošanas prasībām.
7. Nodrošināt 1.-6.klašu izglītojamo ēdināšanu klātienes mācību laikā.
8. Izglītības iestāžu direktoriem informēt Līvānu novada domi par
epidemioloģiskās situācijas izmaiņām izglītības iestādē savlaicīgai lēmuma pieņemšanai
par turpmāko izglītības procesa organizēšanu.
9. Mācību procesa īstenošanu klātienē turpmākajās kalendārajās nedēļās
organizēt atbilstoši tam, kādi ir pašvaldības dati kārtējās kalendārās nedēļas trešdienā
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā informācijā par
kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu pašvaldībā.
10. Uzdot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei informēt
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par Līvānu novada domes pieņemto
lēmumu.
11. Uzdot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei regulāri
izskatīt publicēto informāciju Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē un
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” par administratīvajām teritorijām, kurās
epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē.
12. Pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāju ar rīkojumu noteikt mācību
procesa īstenošanas klātienē pārtraukšanu, ja Līvānu novads nav iekļauts Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” publicētajā sarakstā par administratīvajām teritorijām, kurās
epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē.
Sēde slēgta plkst. 09:53
Protokols parakstīts 2021. gada 22. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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