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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv  

 

SKRUNDAS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Skrundā 

(tiešsaistē) 

2021. gada 7. aprīlī                                                 Nr. 7 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 0830 

Sēdi atklāj plkst. 0830 

 

Darba kārtība: 

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

2021. gada 8. aprīļa 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Aivars SEBEŽS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivars GRUNDMANIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Aldis ZALGAUCKIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  
 

Klausās:  

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

Izpilddirektors     Guntis PUTNIŅŠ 
 

1. § 

Par mācību procesa uzsākšanu klātienē  

Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2021. gada 8. aprīļa 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE 
 

1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 
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Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par mācību procesa uzsākšanu klātienē Skrundas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs.  

2. 2021. gada 18. februārī Ministru kabinets ir atbalstījis Izglītības un zinātnes ministrijas 

piedāvājumu klātienes mācību procesam piemērot reģionālo principu. Tas nozīmē, ka, 

ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības klātienē ir 

iespējams atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par valstī vidējo.  

Ministru kabineta 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"” 1 32.73.punkts  nosaka, ka epidemioloģiski drošajās 

pašvaldībās klātienes mācības var uzsākt 1.-6. un 12. klašu audzēkņi, kā arī rotācijas kārtībā 

7.-9. un 10.-11. klašu audzēkņi.  

Vienlaicīgi ir noteikts, ka: 

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

drošības prasības un obligāti jāveic izglītības iestādes klātienē mācību nodrošināšanā 

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 vai 

nepieciešamības gadījumā var izmantot sabiedrisko transportu, 

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. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ka pašvaldības dome 

pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Izglītības likuma 17. panta par 

pašvaldību kompetenci izglītībā trešās daļas 28. punktu, kas nosaka, ka  pašvaldība ievēro 

citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā un saskaņā ar 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", atklāti balsojot, “par” – 12 (Ivo 

BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars 

RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, 

Dzintars ANKEVICS, Ivars GRUNDMANIS, Loreta ROBEŽNIECE), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, Skrundas novada dome nolemj: 

3.1. uzsākt mācību procesu klātienē 5., 6. un 12. klasēs Skrundas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no 2021. gada 8. aprīļa, 

3.2. uzsākt mācību procesu klātienē 7.-11. klašu skolēniem Skrundas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs pēc izglītības iestādes sastādīta grafika (rotācijas 

kārtībā),  

3.3. turpināt mācību procesu klātienē 1.-4. klašu skolēniem Skrundas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs, 

3.4. uzdot Skrundas vidusskolas direktoram Aināram ZANKOVSKIM un Nīkrāces 

pamatskolas direktorei Anitai SEBEŽAI par pieņemto lēmumu informēt attiecīgās 

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

3.5. uzdot pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Ingai FLUGRĀTEI par pieņemto 

lēmumu informēt Izglītības un zinātnes ministriju,  

3.6. noteikt, ka Skrundas novada domes priekšsēdētāja ar rīkojumu tiesīga apturēt 

izglītības procesa īstenošanu klātienē, ja pašvaldība vairs nav epidemioloģiski drošo 

pašvaldību sarakstā, kurās atļautas mācības klātienē, 

https://likumi.lv/ta/id/322162-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...
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https://likumi.lv/ta/id/322162-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati...
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3.7. noteikt, ka par katru attālināto mācību dienu vienam bērnam (no obligātā 

izglītības vecuma (5 gadi) līdz 12. klasei ieskaitot) tiek izsniegti pārtikas produkti 

1,42 euro apmērā. Pārtikas pakas komplektējamas par laika periodu, kas nav īsāks par 

vienu nedēļu. 
 

Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes 

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 0835 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          07.04.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          07.04.2021.      


