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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2020.gada 11.maijā                                                                                  65 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēdi atklāj plkst. 16.00 
 

Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja 09.04.2020.rīkojumu Nr.59-p “Par domes un komiteju sēžu 

norisi attālināti”, Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Guntis Mačtams, novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Artis Kuģenieks 

 

Attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

 

G.Mačtams iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par Ventspils novada pirmsskolas obligātā vecuma bērnu apmācību. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –14 (G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, 

ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2020.gada 11.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pirmsskolas obligātā vecuma bērnu apmācību. 
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1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS OBLIGĀTĀ VECUMA BĒRNU APMĀCĪBU  

(ziņo:G.Mačtams) 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7. maija rīkojumu Nr.254 „Grozījumi Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”4.3.3.punktu un, lai 

nodrošinātu pirmsskolas obligātā izglītības vecuma bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, kā arī  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 

(G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Čaklis, A.Kuģenieks), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Uzdot Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un pamatskolu pirmsskolas grupu 

direktoriem: 

1.1. nodrošināt obligātā pirmsskolas vecuma bērnu apmācības procesu klātienē, vai attālināti pēc 

vecāku izvēles:  

1.1.1. no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 29.maijam; 

1.1.2. no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 12.jūnijam (iestādēm, kuras augusta mēnesī 

slēgtas); 

1.1.3. no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 21.augustam. 

1.2. nodrošināt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu, atbilstošu bērnu skaitu grupā atbilstoši 

Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām; 

1.3.  informēt izglītojamo vecākus par obligātā pirmsskolas vecuma bērnu klātienes vai attālinātā 

mācību  procesa iespējām noteikto laiku. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 12.maiju. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu  visām novada pirmsskolas izglītības iestādēm,  Ventspils 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

========================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sēdi slēdz plkst. 16.10 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  G.Mačtams     _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


