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Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

 

Piedalās                      Guntis Mačtams 

                                     Andris Jaunsleinis             

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože                                  

                                    

 

Nepiedalās deputāti Artis Kuģenieks, Aivars Čaklis, Ilva Cērpa         

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča 

                                                           

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par mācību procesa uzsākšanu klātienē Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2021.gada 7.aprīļa. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Fetlers, A.Matisons, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2021.gada 6.aprīļa domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 
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1. Par mācību procesa uzsākšanu klātienē Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2021.gada 7.aprīļa 

1.§ 

PAR MĀCĪBU PROCESA UZSĀKŠANU KLĀTIENĒ VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS NO 2021. GADA 7.APRĪĻA 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2021.gada 18.februārī Ministru kabinets ir atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums 

klātienes mācību reģionālo principu. Tas nozīmē, ka stingri ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības 

un drošības pasākumus, mācības klātienē būs iespēja atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-

19 ir zemāka par valstī vidējo.  

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 5., 6., 12. klases un 7.-11.klašu skolēni rotācijas kārtībā. 

Atbilstoši norādītajam principam – no 2021.gada 7.aprīļa -  klātienes mācības var uzsākt Ventspils 

novada izglītības iestādēs. 

Vienlaicīgi ir noteikts, ka: 

1) skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktās epidemioloģiskās drošības 

prasības, un obligāti jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 

testēšana; 

2)  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; 

3) izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie epidemioloģiskās 

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

veidā: piemēram, ar privāto transportlīdzekli, ar kājām vai ar izglītības iestādes autobusu; 

4) 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. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 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”” 32.73 apakšpunktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR –12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, A.Fetlers, 

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

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

1. Uzsākt mācību procesu klātienē 5.,6 un 12. klasēs Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs 

no 2021.gada 7.aprīļa, vadoties pēc 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktām prasībām. 
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2. Uzsākt mācību procesu klātienē 7.-11..klašu skolēniem  rotācijas kārtībā, vadoties pēc 

2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” noteiktām prasībām. 

 

3. Uzdot Ventspils novada izglītības iestāžu direktoriem par pieņemto lēmumu informēt attiecīgās 

izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus. 

 

4. Uzdot Ventspils novada  pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča) par šo lēmumu informēt  

Izglītības un zinātnes ministriju.  

 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa)  pēc Ventspils novada sēdes protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma 

izrakstu visām Ventspils novada vispārizglītojošām skolām, Izglītības pārvaldei. 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.15 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


