
1 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA  

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
  Reģ. Nr. 90000057259,  

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122 

 tālr.641 07279, vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā 

2020.gada 11.maijā                                  Nr.10                      

       

Sēde sasaukta plkst.1600 

Sēdi atklāj plkst.1600 

 

Deputāti balso par domes ārkārtas sēdes darba kārtību, atklāti balsojot, PAR – V.Melbārdis, 

A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET – nav, ATTURAS – 

nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par mācību procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā. 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Indriķis PUTNIŅŠ 

 

Sēdi protokolē – domes sekretāre Inese ĢĒRMANE 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Arita ANDERSONE 

                 Edgars BĒRZKALNS 

                 Edžus ĶAUKULIS 

                 Viesturs MELBĀRDIS 

                 Inese NAVRA 

                 Kristaps DRIĶIS 

                 Indriķis PUTNIŅŠ 

                                                       

Izpilddirektore Lelde BURDAJA 

Jurists Dzintars JUKĒVICS 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  Ilona RADZIŅA, attaisnojošu iemeslu dēļ 

                  

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

Par mācību procesa nodrošināšanu  

izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Ziņo I.Putniņš 

 

 Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju  “Covid – 19” vīrusa dēļ un pamatojoties 

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

izsludināšanu”, ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja situācija līdz 2020.gada 

9.jūnijam. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 28.pantu 

“Domes ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas”, atklāti balsojot: PAR- 

V.Melbārdis, A.Andersone, E.Ķaukulis, K.Driķis, I.Navra, E.Bērzkalns, I.Putniņš, PRET- nav, 

ATTURAS- nav, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Vecpiebalgas vidusskolā un Vecpiebalgas novada pamatskolā turpināt nodrošināt visa 

līmeņa mācību procesu attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. 

Ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, atļaut: 

1.1.klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts 

pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem; 

1.2.klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei 

pamatizglītības pakāpē. 

2. Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē un  Vecpiebalgas novada 

pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē: 

2.1.turpināt nodrošināt  dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 

pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar 

nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  

2.2.Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir 

jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums:  

2.2.1. ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši 

kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;  

2.2.2. vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu; 

2.3.obligātajā izglītības vecumā (6 gadi) esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai (sagatavošanos 1. klasei) noteikt no šā gada  10.-21. augustam ( 

ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī).  Nodrošināt mācības attālināti, ja bērns 

neapmeklēs izglītības iestādi šajā laika posmā. 

3. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 12.maijā.  

4. Lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu vadītājiem.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vecpiebalgas novada pašvaldības  izpilddirektorei. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:08 

Sēdes ilgums 8 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         I.PUTNIŅŠ 

 

 

Sēdi protokolēja:        I.ĢĒRMANE 
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