
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DUNDAGAS NOVADA DOME 
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads 

Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851 

 (ĀRKĀRTAS)  S Ē D E S  P R O T O K O L S 

Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

2020.gada 02. aprīlī                                                                                             Nr.6. 

 

Sēde sasaukta plkst. 16.10 

Sēde atklāta plkst. 16.10 

 

Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Zane Tālberga, Madars Burnevics, Regīna Rūmniece, 

Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne 

Nepiedalās: Jānis Mauriņš, Vilnis Skuja, Gunārs Kristiņš – darba dēļ 

Administrācijas darbinieki: Janita Vanda Valtere, Ainārs Korulis, Antra Laukšteine 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts 

Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča 

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 vecāku līdzfinansējuma maksas neaprēķināšanu Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolā ārkārtējā situācijā 

2. Par digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv PROF abonēšanu 

3. Par atbalstu ārkārtējā situācijā 

 

 

 

 
1. 

Par vecāku līdzfinansējuma maksas neaprēķināšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā 

ārkārtējā situācijā 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts 

Pamats: 

1. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103, Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §), 

2. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.4. punkts. 

3. 2019. gada 22. marta Dundagas novada pašvaldības Saistošo noteikumu “Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un 

mūzikas skolā” 6. punkts. 

4. 13.03.2020. Dundagas novada pašvaldības Rīkojuma Nr.DD-4-2.3/20/32 ”Par 

ierobežojošiem pasākumiem ar mērķi ierobežot koronovīrusa Covid – 19 izplatību 

Dundagas novadā” 5. punkts. 

 



Mērķis: 

Neaprēķināt vecāku līdzfinansējuma maksu no 13.03.2020. par izglītības programmu apguvi 

pašvaldības izglītības iestādē, kurā ir pārtraukts mācību process interešu izglītības programmās  

un pārtraukts kultūrizglītības process profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē. 

 

Izvērtējums: 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103, Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §), 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.4. punktu DMMS ir pārtraukts mācību process 

interešu izglītības programmās, bet profesionālās ievirzes izglītības programmās notiek 

attālinātais mācību process. Lai īstenotu attālināto mācību procesu, izglītojamo vecāki/ 

likumiskie pārstāvji savus bērnus mājās nodrošina ar darbam nepieciešamajiem mācību 

līdzekļiem.  

     Saskaņā ar 2019. gada 22. marta Dundagas novada pašvaldības Saistošo noteikumu “Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas 

skolā” 6. punktu līdzfinansējuma apmēru un maksāšanas kārtības izmaiņas pēc izglītības iestādes 

direktora rosinājuma nosaka Dundagas novada Dome. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav 

 NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.78: 

1. Neaprēķināt vecāku līdzfinansējuma maksu Dundagas Mākslas un mūzikas skolā no 

13.03.2020. līdz ārkārtas situācijas beigām. 

2. Noslēdzoties ārkārtas situācijai, veikt grozījumus Dundagas Mākslas un mūzikas skolas 

budžetā ieņēmumu daļā un proporcionāli izdevumu daļā. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktorei Dacei Čoderai. 

 

 

2. 

Par digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv PROF abonēšanu 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, Z.Tālberga, A.Grīvāne 

Pamats:  

             Likums “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkts, Izglītības likuma 17.panta 

pirmā daļa 

Mērķis: 

Nodrošināt lietpratīgu un kvalitatīvu mācību darba norisi Dundagas vidusskolā 

attālināta mācību procesa apstākļos 

 

Izvērtējums:     

Ņemot vērā valstī esošo situāciju, kas izglītības iestādēs paredz nodrošināt attālinātu 

mācību procesu, kā arī vecāku un pedagogu ieteikumus, skolas vadība secinājusi, ka digitālais 

mācību līdzeklis Uzdevumi.lv (piedāvā plašu materiālu klāstu - uzdevumus, teoriju un testus 

skolas mācību priekšmetos, katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu 

patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām) jālieto pilnvērtīgāk. Tas nozīmē, ka 

jāizmanto digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv PROF sadaļa, kura ir par samaksu. 

PROF ir unikāls zināšanu trenažieris, kas ļauj ātri apgūt skolas tēmas portāla sadaļā 

''Virtuālā skola''. Tā vienkāršība balstās iespējā mācīties no paša kļūdām. Nevajag tērēt laiku 

uzdevumiem, kurus skolēns jau zina, var pievērsties tikai tiem uzdevumiem, kuri nav saprotami. 

Katram uzdevumam ir daudz dažādu variantu, un katram variantam - atbildes un detalizēti 

risinājuma soļi, tāpēc mācīties izdodas viegli un ātri. PROF dod pieeju uzdevumu atbildēm un 

risinājuma soļiem, kā arī valsts pārbaudes darbu sadaļai - pilns komplekts, lai sagatavotos 

mājasdarbiem, ieskaitēm vai eksāmeniem.  



               Digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv PROF abonēšanas izmaksas EUR 1130 (2.-

12.klases skolēni – 276 + 30 skolotāji, kopā 306 personas x EUR 3,69). Nepieciešamais 

finansējums pieejams Dundagas vidusskolas budžetā, jo mācoties attālināti tiks ietaupīta 

elektroenerģija. 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav 

 NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.79: 

              Veikt grozījumus Dundagas vidusskolas budžeta tāmes kodā 2223, samazinot 

paredzētos izdevumus par  EUR 1130, minēto finansējumu novirzot digitālā mācību līdzekļa 

Uzdevumi.lv PROF abonēšanai no 01.04.-31.05.2020. 

 

Lēmums nododams izpildei: Dundagas vidusskolai 

 

 

3. 

Par atbalstu ārkārtējā situācijā 

Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, T.Kaudze, M.Burnevics, A.Grīvāne 

Pamats 

1. Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts, 21. panta pirmās daļas 

23. punkts, 77. panta otrā daļa; 

2. Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”; 

3. SIA “SĀTS” (reģistrācijas Nr.LV41203061066) un Dundagas novada pašvaldības 

nodomu protokols – 1. pielikums. 

 

Mērķis 

Nodrošināt ar pusdienām Dundagas novada pašvaldības bērnus, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, pievedot dzīvesvietā uz laiku, kamēr notiek bērniem 

attālinātās mācības skolā un dežūrgrupas pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 

Izvērtējums 

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

izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 4.2. punkts nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestādēm 

un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai 

nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši 

nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, savukārt, 4.3. punkts paredz pārtraukt mācību procesa 

norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. 

2020. gada 31. marta grozījumi MK rīkojumā nosaka, ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts 

budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, 

kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, 

kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto 

izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).  

MK rīkojuma grozījumi nosaka arī, ka pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu 

nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga 

izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu 

izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm 

(neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);  

MK rīkojuma grozījumos ir noteikts arī, ka pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc 

attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē. 

Dundagas novada pašvaldības izglītības iestādēs brīvpusdienas saņem bērni, kas atbilst 

šādiem kritērijiem: 



• skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes bērni no daudzbērnu ģimenēm (saskaņā ar 

saistošiem noteikumiem Nr. 3 “Par speciālajiem pabalstiem”); 

• skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes bērni no maznodrošinātām ģimenēm, kurām 

statusu ir noteicis Sociālais dienests. 

Pakalpojumu sniedzējs SIA “SĀTS” ir gatavs nodrošināt pusdienu sagatavošanu, 

piedāvājot vienas pusdienu porcijas izmaksas 1,48 eiro apmērā, neskaitot PVN 21% (summa ar 

PVN kopā 1,79 euro). Šajā summā iekļauts arī vienreizējais trauks ēdiena transportēšanai un 

ēdiena servēšana pa porcijām (nodomu protokols – 1. pielikumā). 

Priekšlikums Dundagas novada pašvaldībai nodrošināt pusdienu piegādi dzīvesvietā, bērnu 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pusdienu piegādi 

nodrošināt, kamēr notiek bērniem attālinātās mācības skolā un dežūrgrupas pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Pusdienu piegādi veicot tikai Dundagas novada teritorijā atbilstoši aptaujas 

lapā (2. pielikums) norādītajām faktiskajām adresēm. 

Pusdienu piegādāšanu dzīvesvietās nodrošinās Dundagas novada pašvaldības 

Saimnieciskais dienests, Sociālais dienests un Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskā daļa. 

2020. gada budžetā apstiprināts finansējums brīvpusdienām – visām izglītības iestādēm 

kopā ~ 570 euro/dienā. Pusdienu pagatavošana ārkārtas situācijas laikā Pašvaldībai izmaksās ~  

300 euro/dienā, t.sk., valsts dotācija ~ 71 euro (detalizēta informācija 3. pielikums). 

 

Atklāti (elektroniski) un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, Z.Tālberga, M.Burnevics, 

R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne), pret- nav, atturas – nav 

NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.80: 

1. Nodrošināt ar pusdienām dzīvesvietā ārkārtējās situācijas laikā uz attālināto mācību laiku 

bērniem, kas atbilst šādiem kritērijiem: 

a) skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes bērni no daudzbērnu ģimenēm; 

b) skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes bērni no maznodrošinātām un trūcīgām 

ģimenēm, kurām statusu ir noteicis Sociālais dienests). 

2. Nodrošināt pusdienu piegādi ar 2020. gada 06. aprīli, bet ne vēlāk kā ar 2020. gada 14. aprīli. 

3. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Sociālajam dienestam, Kolkas pamatskolai, Dundagas 

vidusskolai apzināt ģimenes, kurām ir nepieciešama ēdiena piegāde dzīvesvietā Dundagas 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (aptaujas anketa 2. pielikums). 

4. Uzdot Dundagas novada pašvaldības Saimnieciskajam dienestam, Sociālajam dienestam un 

Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskai daļai nodrošināt pusdienu piegādi dzīvesvietā 

Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

5. Pilnvarot Dundagas novada pašvaldības izpilddirektori vienoties ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “SĀTS” (reģistrācijas Nr.LV41203061066) par vienas porcijas izcenojumiem un 

pusdienu piegādes sagatavošanu, noslēdzot papildu vienošanos pie 2019. gada 20. decembra 

līguma Nr. DD - 3- 13.2/19/300. 

 

Lēmums nododams izpildei: Centrālajai administrācijai 

 

 

 

Sēde slēgta plkst. 16.30. 

 

 

Sēdes vadītājs        A.Felts 

Protokols parakstīts 02.04.2020. 

 

 

Protokolēja         S.Kokoreviča 

Protokols parakstīts 02.04.2020. 


