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Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungā 

2020. gada 11. maijā                                                    Nr. 12 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada domes 20.02.2020. domes sēdes lēmuma Nr. 4#14 atcelšanu. 

2. Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei. 

3. Par grozījumiem Alsungas novada 16.04.2020 domes sēdes lēmumā Nr. 9#8. 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.20. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Ainars Macpans, Andris Kaminskis. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ilze Bloka, Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, pirmsskolas izglītības iestādes 

“Miķelītis” vadītāja Aleta Lipsne. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par Alsungas novada domes 20.02.2020. domes sēdes lēmuma Nr. 4#14 atcelšanu 

D. Kalniņa 

 

Alsungas novada domes 20.02.2020. sēdē ar lēmumu Nr. 4#14 tika nolemts piešķirt domes 

priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par nostrādāto laiku no 

21.06.2019. līdz 20.06.2020. vienu kalendāro nedēļu no 2020. gada 11. līdz 17. maijam. Ņemot 

vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un nepieciešamību sekot līdzi izmaiņām, lai operatīvi 

pieņemtu lēmumus, D. Kalniņa lūdz atcelt piešķirto atvaļinājumu. 

Pamatojoties uz Darba likuma 149. un 150. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma 41. un 42. pantu, Daigas Kalniņas 08.05.2020. iesniegumu par 

atvaļinājuma atcelšanu, 

atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par” Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans, 

“Atturas” nav, 

ar vienu deputāta balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis  

Daiga Kalniņa balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

Atcelt Alsungas novada domes 20.02.2020. domes sēdes lēmuma Nr. 4#14 “Par domes 

priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu”. 

2.# 

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 

D. Kalniņa, A. Lipsne 

2020. gada 8. maijā Latvijas vēstnesī publicēts Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojums 

Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu””, kur noteikts, ka ar 2020. gada 12. maiju tiek izdarīti Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Latvijas 

Vēstnesis, 2020, 51A., 52A., 52B., 54A., 56A., 60A., 62B., 62D., 64B., 66B., 69B., 71C., 75A., 

78A., 79B., 82A., 84D. nr.) grozījumi, tai skaitā: 

1) 1.2. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.2. pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības 

pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 

pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar 

nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina 

bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām 

personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs;”; 

2) 1.3. izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.3. izglītības jomā ievērot šādas prasības: 

4.3.1. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, visu veidu 

izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un nodrošināt mācības 

attālināti, ievērojot šajā apakšpunktā noteiktos izņēmumus;[..] 



4.3.3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē 

pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Dibinātājs 

nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs 

nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi;”. 

Kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas visi pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” obligātajā 

izglītības iestādes vecumā esošie bērni mācās attālināti, pedagogiem sagatavojot uzdevumus un 

nododot to izpildi vecākiem. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pēc konsultācijām ar 

pedagogiem un bērnu vecākiem, ņemot vērā drošības apsvērumus COVID-19 izplatības 

ierobežošanai un izvērtējot bērnu gatavību skolai, ierosina noteikt mācības klātienē tiem 

bērniem, kas rudenī uzsāks mācības 1. klasē, nodrošinot mācību procesu klātienē katru darba 

dienu no 9:00 līdz 12:00, kad abas audzinātājas vienlaicīgi strādā ar bērniem, lai varētu sniegt 

pēc iespējas individuālu atbalstu katram bērnam atbilstoši viņa vajadzībām. Pārējā laikā un 

pārējiem obligātā izglītības vecumā esošiem bērniem turpināt nodrošināt mācības attālināti. Ja 

kaut kādu iemeslu dēļ bērns, kuram septembrī jāuzsāk mācības 1. klasē, nevar apmeklēt 

mācības, šim bērnam mācību process turpina norisināties attālināti. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojuma Nr. 254 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.3. 

punktu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, Ainars Macpans, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut pirmsskolas izglītības iestādei “Miķelītis” organizēt katru darba dienu bērniem, 

kuriem 2020. gada septembrī jāuzsāk pamatizglītības ieguve, izglītības procesu klātienē 

no 12. maija līdz 29. maijam katru darba dienu no 9:00 līdz 12:00. Nodrošināt mācības 

attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi. 

2. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādei “Miķelītis” turpināt organizēt izglītības procesu 

attālināti pārējiem obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem. 

3. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītājai Aletai Lipsnei turpināt 

nodrošināt dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas 

pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt 

bērnu pieskatīšanu, nosakot bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu 

uzturēšanās kārtību pirmsskolas izglītības iestādē. 

4. Uzdot pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Aletai Lipsnei informēt bērnu likumiskos 

pārstāvjus par pieņemto lēmumu.  

3.# 

Par grozījumiem Alsungas novada 16.04.2020 domes sēdes lēmumā Nr. 9#8 

D. Kalniņa 

Sakarā ar to, ka, ārkārtas situācija pagarināt un mācības klātienē joprojām nenotiek, kā arī 

atsākoties obligātā pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošanai pamatizglītības iegūšanai klātienē 



un vairāki vecāki ir izteikuši vēlmi nodrošināt bērnam pusdienas izglītības iestādē, nepieciešams 

grozīt Alsungas novada 16.04.2020 domes sēdes lēmumu Nr. 9#8, jo tajā pārtikas pakas apmērs 

noteikts, ņemot vērā, ka bērns nesaņem pusdienas izglītības iestādē. 

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts 

teritorijā līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas 

spēkā esamības laikā valsts teritorijā un Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojuma Nr. 254 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu””, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās 

daļas 2. punktu, 2020. gada 16.janvāra Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam”, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, Ainars Macpans, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Izdarīt grozījumus Alsungas novada 16.04.2020 domes sēdes lēmumā Nr. 9#8, izsakot lēmuma 

2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Noteikt, ka vienam bērnam vienā mēnesī tiek piegādāta pārtika 12,00 EUR vērtībā. Par 

periodu no 18. maija līdz 29. maijam tiek piegādāta pārtikas paka 6,50 EUR vērtībā, ja turpinās 

ārkārtas situācijas noteiktie ierobežojumi un bērns nesaņem pusdienas izglītības iestādē.” 

 

Domes priekšsēdētāja ______________________________________ D. Kalniņa 

Domes sekretāre __________________________________________ L. Migoviča 


