
 

 

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par 

fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 
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Darba kārtībā: 

1. Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem Alsungas vidusskolā no 2021. gada 22. 

februāra. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst. 15.20. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, 

Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Andris Kaminskis. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Inārs Bērtulsons. 

Sēdē piedalās: Alsungas vidusskolas direktore Undīne Priedoliņa, Alsungas vidusskolas 

vecāku padomes pārstāvis Māris Laizāns, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par mācību procesu 1.-4.klašu izglītojamajiem Alsungas vidusskolā no 2021. gada 

22. februāra 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

 

Ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības klātienē 

iespējams atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par valstī vidējo. 

Par to 2021. gada 18. februārī, vienojās valdība, atbalstot Izglītības un zinātnes ministrijas 

piedāvāto klātienes mācību reģionālo principu. Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas 

rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka atskaites punkts klātienes mācību 

uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 

konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde. Ja Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka uz kārtējās 

kalendārās nedēļas trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir līdz 200, mācības 

klātienē var uzsākt 1.- 4. klase. Atbilstoši šim principam, nākamajā nedēļā – no 22.februāra -

  klātienes mācības var uzsākt Alsungas novadā, Auces novadā, Cesvaines novadā, Burtnieku 

novadā, Dagdas novadā, Durbes novadā, Ērgļu novadā, Krustpils novadā, Kuldīgas novadā, 

Ķeguma novadā, Mālpils novadā, Mērsraga novadā, Naukšēnu novadā, Neretas novadā, 

Pāvilostas novadā, Pļaviņu novadā, Rūjienas novadā, Salacgrīvas novadā, Saulkrastu novadā, 

Siguldas novadā, Skrīveru novadā, Skrundas novadā, Tērvetes novadā, Vecumnieku novadā 

un Vecpiebalgas novadā. 

Skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktās epidemioloģiskās 

drošības prasības:  vienam skolēnam jānodrošina 3 kvadrātmetri no mācību telpu platības, un 

obligāti jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 testēšana.  

Pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 

gadu vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, 

kamēr saņem vakcīnu pret Covid-19. 

Izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie epidemioloģiskās 

drošības pasākumi, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādē veselībai visdrošākajā 

veidā: piemēram, ar privāto transportlīdzekli, organizējot atsevišķu izglītojamo plūsmu 

sabiedriskajā transportā, ar kājām vai ar izglītības iestādes autobusu. 

Ja mācību iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem 

saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar audzēkņa vecākiem, izvērtē iespējamos 

riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.  Savukārt, ja 

skolas pedagoga dzīvesvieta ir novadā ar saslimstības rādītājiem virs klātienes mācībām 

pieļaujamajiem, pedagogs var vienoties ar izglītības iestādes vadītāju par attālinātu darbu. 

Lēmumu par mācību uzsākšanu klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs, informējot 

izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kā arī 

Izglītības un zinātnes ministriju. Mācības klātienē izglītības iestādes uzsāk ar nākamās 

kalendārās nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.  

Ministri konceptuāli vienojās, ka kumulatīvais rādītājs “200 gadījumi uz 100 000 

iedzīvotājiem 14 dienās” nevar būt vienīgais kritērijs, lai izvērtētu situāciju, un jāņem vērā arī 

citi faktori, kas ietekmē Covid-19 izplatību. Līdz ar to, gala vārdu par novadiem, kuros var 

uzsākt vai turpināt klātienes mācības, teiks Slimību profilakses un kontroles centrs pēc tam, 

kad 14 dienu griezumā būs izanalizēta saslimstības dinamika un ar to saistītie 

epidemioloģiskās drošības riski katrā novadā. Sākot ar 24.februāri saraksts ar pašvaldībām, 

kurās var notikt klātienes mācības 1.-4.klasēm, tiks atjaunots reizi 14 dienās un publicēts 

trešdienās Latvijas Vēstnesī. 

 



 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ka 

pašvaldības dome pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes lēmumi), 

Izglītības likuma 17.panta par pašvaldību kompetenci izglītībā trešās daļas 28.punktu, kas 

nosaka, ka  pašvaldība ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas 

izglītības jomā, Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra (prot. Nr. 18 55. §) rīkojuma Nr. 98 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu"” 1.3. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 

360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25., 

26., 27. Punktu. 

 

Notiek diskusija, Alsungas vidusskolas direktore U. Priedoliņa sniedz ieskatu kā 

plānotas organizēt mācības no 22.februāra. D. Kalniņa iepazīstina ar sagatavoto 

lēmumprojektu: 

1. No 2021.gada 22.februāra atsākt mācības klātienē Alsungas vidusskolas 1. - 4. 

klasēm.  

2. Veikt izglītības iestādēs klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu uz Covid-19. 

3. Nodrošināt Alsungas vidusskolā normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

4. Iespēju robežās veikt epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas nodrošina 

izglītojamajam iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā - ar privāto 

transporta līdzekli, ar kājām, ar skolēnu autobusu. 

5. Uzdot izglītības speciālistes p.i. Undīnei Priedoliņai informēt Alsungas vidusskolas 

padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī 

Izglītības un zinātnes ministriju par pieņemto lēmumu 19.02.2020. 

6. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības darba speciālistes p.i. 

un Alsungas vidusskolas direktori Undīni Priedoliņu un Alsungas novada domes 

izpilddirektoru Voldemāru Dunajevu.” 

 

Deputāte I.Bloka ierosina svītrot no lēmumprojekta 2.punktu. 

 

Atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Andris Kaminskis, Ainars 

Macpans, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Svītrot lēmumprojekta 2. punktu  
“2. Veikt izglītības iestādēs klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu uz Covid-19.” 

D. Kalnina aicina balsot par lēmumprojektu kopumā. 

Atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Andris Kaminskis,  

ar 1 deputāta balsi “Atturas” Ainars Macpans, 

“Pretī” nav,  



 

 

Dome nolemj: 

1. No 2021.gada 22.februāra atsākt mācības klātienē Alsungas vidusskolas 1. - 4. 

klasēm.  

2. Nodrošināt Alsungas vidusskolā normatīvajos aktos epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

3. Iespēju robežās veikt epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas nodrošina 

izglītojamajam iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā - ar privāto 

transporta līdzekli, ar kājām, ar skolēnu autobusu. 

4. Uzdot izglītības speciālistes p.i. Undīnei Priedoliņai informēt Alsungas vidusskolas 

padomi, izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī 

Izglītības un zinātnes ministriju par pieņemto lēmumu 19.02.2020. 

5. Noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi pašvaldības izglītības darba speciālistes p.i. 

un Alsungas vidusskolas direktori Undīni Priedoliņu un Alsungas novada domes 

izpilddirektoru Voldemāru Dunajevu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________A.Kaminskis 

 

 

 


