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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2021. gada 8. aprīlis                                                      Nr. 6 

 

Darba kārtībā: 

1. Par mācību procesu klātienē Alsungas vidusskolā. 

2. Par papildus pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu darbinieku 

apdrošināšanai 2021. gada četriem mēnešiem. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.30 un beidz plkst. 16.40. 

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

Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Inārs Bērtulsons. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Kaminskis. 

Sēdē piedalās: Alsungas vidusskolas direktore Undīne Priedoliņa, izpilddirektors 

Voldemārs Dunajevs, projektu vadītāja Agnese Jonele, Finanšu nodaļas vadītāja 

A.Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par mācību procesu klātienē Alsungas vidusskolā 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 191 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” 32.
7
 3. punkts nosaka, ka mācību procesu 

klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, 

nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē 

nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu 

kumulatīvais Covid-19 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. 

Savukārt 32.
7
 5. punktā noteikts, 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. 

Saskaņā ar SPKC publicēto informāciju, Alsungas novadā 14 dienu kumulatīvais 

Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir nulle, kas nozīmē, ka var notikt 

mācības klātienē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.
7
 

5. punktu, 

 

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

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Inārs 

Bērtulsons 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. No 2021.gada 12.aprīļa turpināt mācības klātienē Alsungas vidusskolas 1. - 4. 

klasē un uzsākt mācības klātienē 5., 6., 12. klasēs un rotācijas kārtībā 7. – 9. 

klasēs. 

2. Nodrošināt Alsungas vidusskolā normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās 

drošības prasības. 



 

 

3. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei U. Priedoliņai nodrošināt noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

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

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

Izglītības un zinātnes ministriju par pieņemto lēmumu līdz 09.04.2021. 

5. Lēmuma 1. punkta izpildei uzdot izpilddirektoram V. Dunajevam un izglītības 

speciālistei U. Priedoliņai iespēju robežās veikt nepieciešamos epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē 

veselībai drošā veidā. 

 

 

2.# 

Par papildus pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu darbinieku 

apdrošināšanai 2021. gada četriem mēnešiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Alsungas novada domē 26.03.2021. saņemta Kuldīgas novada domes vēstule Nr. 
2.1.18/308, kurā minēts, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir radusi iespēju jau vairākus 

gadus veikt Kuldīgas novada pašvaldības iestādēs strādājošo darbinieku veselības 

apdrošināšanu. Apdrošināšana tiek veikta uz vienu gadu. Katru gadu tiek rīkots iepirkums 

un par uzvarētāju tiek izraudzīts pretendents, kurš nodrošina darbiniekam visizdevīgāko 

veselības apdrošināšanas polisi. Attiecīgi 2020. gada veselības apdrošināšanas polises 

termiņš beigsies 2021. gada 31. augustā.  

Tā kā 2021. gadā ir plānota pašvaldības administratīvi teritoriālā reforma un no 

2021. gada 1. septembra, kad sāksies jaunais veselības apdrošināšanas polises termiņš, 

Alsungas novada pašvaldības iestāžu darbinieki būs pārgājuši darbā Kuldīgas novada 

pašvaldībā, tad, pirms tiek izsludināts jaunais iepirkums uz veselības apdrošināšanu, ir 

jāsaprot aptuvenais darbinieku skaits un pieejamais finansējums. Kuldīgas novada 

pašvaldība ir informēta, ka līdz šim Alsungas novada pašvaldības darbiniekiem nav bijusi 

iespēja saņemt šādu pakalpojumu.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju valstī, augstos saslimstības riskus ar 

Covid-19 un vīrusa radīto seku riskus, Kuldīgas novada pašvaldība aicina Alsungas 

novada domes deputātus izskatīt iespēju paredzēt finansējumu darbinieku apdrošināšanas 

polises iegādei, tas ir, apdrošināšanai no 2021. gada 1. septembra. Attiecīgi prognozētais 

maksājums par vienu mēnesi ir 17,00 EUR un līdz 2021. gada beigām būtu nepieciešams 

finansējums 68,00 EUR apmērā vienam darbiniekam. Par pieņemto lēmumu Kuldīgas 

novada pašvaldība lūdz paziņot ne vēlāk kā līdz 2021. gada 9. aprīlim. 

Saskaņā ar Finanšu nodaļas sniegtajiem datiem, pašvaldībā ir 98 patstāvīgie 

darbinieki kuriem būtu piešķirama veselības apdrošināšana, kas sastāda 6664 eiro. 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. punktu, 2021. gada 21.janvāra Alsungas novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2021. gadam”, 

 

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

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Inārs 

Bērtulsons 

“Atturas” nav, 



 

 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 6664 eiro finansējumu Alsungas novada domes darbinieku 

apdrošināšanas polises iegādei 2021. gada četriem mēnešiem no budžeta 

rezerves fonda nesadalītiem līdzekļiem. 

2. Nosūtīt lēmumu zināšanai Kuldīgas novada domei līdz 2021. gada 9. aprīlim. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________A.Kaminskis 


