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Sēde sasaukta plkst. 19.00 

Sēde atklāta plkst. 19.04 

 

Sēdē piedalās 5 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Jānis Mauriņš, Vilnis Skuja, Andra 

Grīvāne  

Nepiedalās: Gunārs Kristiņš – darbnespējas dēļ, Regīna Rūmniece - darba dēļ, Madars 

Burnevics – darba dēļ 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītājas p.i Dace Kurpniece 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. 

 

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošo noteikumu  

Nr.47 “Dundagas novada pašvaldības nolikums” 64.1 punktu sēdes norise notiek 

videokonferences režīmā. 

 

Darba kārtībā: 

1. Par attālināto mācību ieviešanu Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā 
 

1. 

Par attālināto mācību ieviešanu Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā 

Ziņo D.Neifelds, A.Štrausa, A.Felts, A.Grīvāne,  Z.Tālberga, V.Skuja, J.Mauriņš 
 

Pamats:  

MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 27.1.2 un 27.1.3 punkti. 

 
Mērķis:  

Mazināt riskus sabiedrības veselībai 

 
Izvērtējums: 

Dundagas novadā konstatēta COVID-19 infekcijas izplatīšanās, kā rezultātā palielinājušies 

riski sabiedrības veselībai un epidemioloģiskajai drošībai. Infekcijas izplatības rezultātā 

iedzīvotājiem, arī izglītojamiem, vairākos gadījumos laboratoriski noteikta COVID-19 

infekcija. Prognozējama epidemioloģiskās situācijas risku paaugstināšanās. Dundagas 

vidusskolā konstatētas infekciozas personas, kam SPKC noteicis obligātus pretepidēmijas 

pasākumus. Noteiktiem izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem jāievēro pašizolācija 

atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”. 
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Izvērtējot situāciju, izglītības iestāžu pamatizglītības pakāpes sākumskolas posmā 

pagaidām iespējams nodrošināt mācības klātienē epidemioloģiski drošos apstākļos.  

Izglītības iestādēm nav resursu (t.sk. – noteikts pedagogu skaits ir pašizolācijā), lai nodrošinātu 

mācību procesa norisi epidemioloģiski drošos apstākļos 5 – 12.klašu skolēniem viņu aktīvā 

dzīvesveida dēļ, kas palielina to personu loku, ar kurām šo klašu skolēni ir kontaktējušās. 

 
 

Atklāti un vārdiski balsojot ar  4 balsīm par, pret-1 (Z.Tālberga), atturas – nav 

NOLEMJ: pieņemt lēmumu Nr.219 

Lai mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus mācību procesa norisē, noteikt laikā no 

2020.gada 9.oktobra līdz 16.oktobrim attālinātas mācības Dundagas vidusskolas 5. – 12.klasēs 

Kolkas pamatskolas 6. - 9.klasēs un neīstenot interešu izglītības programmas. 

 

Lēmums nododams izpildei:  Dundagas vidusskolas un Kolkas pamatskolas vadītājiem 

Lēmums nosūtāms: izglītības iestādēm  

 
Sēde slēgta plkst. 19.31 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 09.10.2020. 

 

Protokolēja        D.Kurpniece 

Protokols parakstīts 09.10.2020. 


