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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 13.martā                                 Nr.5                      

       

Sēde sasaukta plkst.17
30

 

Sēdi atklāj plkst. 17
35

 

 

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

A.Andersone, K.Driķis, I.Navra, A. Caunīte- Bērziņa, PRET – nav, ATTURAS – nav, domes 

ārkārtas sēdes darba kārtība tiek apstiprināta. 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības rīcību ārkārtējās  situācijas apstākļos. 

 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja p.i. Viesturs MELBĀRDIS 

 

Sēdi protokolē – Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore Lelde BURDAJA 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti – Agnese CAUNĪTE-BĒRZIŅA 

                  Arita ANDERSONE 

                  Viesturs MELBĀRDIS 

                  Inese NAVRA 

                   Kristaps DRIĶIS 

                                                    

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona STRELKOVA, Vecpiebalgas novada pamatskolas 

direktors Andris SAKSS, bāriņtiesas priekšsēdētāja Irita SIRMĀ, Sociālā dienesta vadītāja Velga 

BERĶE, kultūras nodaļas vadītāja Zigrīda RUICĒNA, jurists Dzintars JUKĒVICS 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti – Indriķis PUTNIŅŠ –attaisnojošu iemeslu dēļ, 

                  Edgars BĒRZKALNS- attaisnojošu iemeslu dēļ, 

                  Ilona RADZIŅA- attaisnojošu iemeslu dēļ, 

                  Edžus ĶAUKULIS- attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

 

Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā. 
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1. 

 Par Vecpiebalgas novada pašvaldības rīcību ārkārtējās  situācijas apstākļos 

Ziņo L. Burdaja, debatēs piedalās V. Melbārdis, I. Navra, K. Driķis, A. Caunīte- Bērziņa, 

I.Strelkova, A. Sakss, I. Sirmā, V. Berķe, Z. Ruicēna 

 

 

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

izsludināšanu” un visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020. gada 13.marta līdz 

2020.gada 14.aprīlim (turpmāk - Ārkārtējā situācija) ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību 

ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā,  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.pantu “Domes ārkārtas sēdes sasauc 

priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas”, atklāti balsojot: PAR- Kristaps Driķis, Inese Navra, 

Agnese Caunīte-Bērziņa, Arita Andersone, Viesturs Melbārdis, PRET- nav, ATTURAS- nav, 

 

Vecpiebalgas novada dome nolemj: 

1. Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukt mācības klātienē, nodrošinot mācības attālināti, 

izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi: 

1.1.Vecpiebalgas vidusskolā; 

1.2.Vecpiebalgas novada pamatskolā. 

 

2. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz 

pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav 

apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 

saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna 

pieskatīšanu: 

2.1.Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē; 

2.2.Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

3. Izglītības iestāžu direktoriem izvērtēt skolēnu autobusu maršrutus un tos pielāgot 

pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām. 

 

4. Pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi) un atcelt un 

aizliegt visus publiskos pasākumus: 

4.1.Vecpiebalgas kultūras namā; 

4.2.Inešu tautas namā; 

4.3.Kaives tautas namā; 

4.4.Taurenes tautas namā; 

4.5.Dzērbenes tautas namā; 

4.6.Vecpiebalgas bibliotēkā; 

4.7.Inešu bibliotēkā; 

4.8.Kaives bibliotēkā; 

4.9.Taurenes bibliotēkā; 

4.10. Dzērbenes bibliotēkā; 

4.11. Vecpiebalgas vidusskolā. 

 

5. Ārkārtējās situācijas laikā Vecpiebalgas novada bibliotēkām nodrošināt grāmatu 

apmaiņas pakalpojumu, aizliegta pulcēšanās un ilgstoša uzturēšanās bibliotēku telpās, 

interneta pakalpojuma izmantošana. 

 

6. Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukt darbību: 

6.1.Jaunatnes iniciatīvu centrā “Balgas Strops”; 

6.2.Dzērbenes jauniešu centrā; 



3 

 

6.3.Inešu sporta centrā; 

6.4.Taurenes trenažieru zālē. 

 

7. Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijai, Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai 

klātienes pakalpojumus nodrošināt TIKAI neatliekamos gadījumos un konkrētās personas 

krīzes situācijā. 

 

8. Atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz Covid-19 skartajām 

valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi, 

atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai. 

 

9. Nodrošināt, lai darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (atbilstoši 

Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 477 "Noteikumi par darbiem, 

kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu 

veikšanas kārtība"), netiktu nodarbinātas personas ar akūtas elpceļu infekcijas 

simptomiem; 

 

10. Aicināt fiziskas personas atturēties no ārvalstu braucieniem. 

 

11. Personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai 

teritorijas, ievērot normatīvajos aktos noteiktos piesardzības pasākumi. 

 

12. Ar Lēmumu iepazīstināt visus pašvaldības un tās iestāžu darbiniekus.  

 

13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Leldei Burdajai. 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 18
34

 
 

Sēdes ilgums 59 minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         V.MELBĀRDIS 

 

 

Sēdi protokolēja:                   L. BURDAJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

atklāti balsojot: PAR – V.Melbārdis, A.Andersone, K.Driķis, I.Navra,  

 

 

, PRET -                                                         , ATTURAS -                               , 

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 
 

Sēdes ilgums  minūtes. 

 

 

 

 

Sēdi vadīja:         V. MELBĀRDIS 

 

 

Sēdi protokolēja:        D.ŠATROVSKA 


