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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 22. februārī                                                 Nr. 3 
                                                  

Sēde sasaukta plkst. 1715 

Sēdi atklāj plkst. 1715 

 

Darba kārtība: 

1. Par mācību procesa organizēšanu Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolā 

 

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Loreta ROBEŽNIECE 

Sēdi protokolē – pašvaldības sekretāre Eva NUDIENA 
 

Piedalās deputāti:  Aldis ZALGAUCKIS  

Ivo BĀRS  

Gunta STEPANOVA  

Rihards VALTENBERGS  

Ainārs ZANKOVSKIS  

Aivars RUDZROGA  

Valters FARNASTS  

Valdis PAKULIS 

Aivars SEBEŽS  

Andrejs SALMINS  

Dzintars ANKEVICS  

Ivars GRUNDMANIS 
 

Nepiedalās deputāti: 

Jānis BRŪVERIS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  

Juris JAUNZEMS (par nepiedalīšanos sēdē nav informējis)  
 

Klausās:  

IT speciālists      Sandris KUZMICKIS 

Izglītības nodaļas vadītāja   Inga FLUGRĀTE 

Nīkrāces pamatskolas direktore   Anita SEBEŽA 

   skolotāja   Guna LIEPA 
 

1. § 

Par mācību procesa organizēšanu Skrundas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolā 

L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, A. SEBEŽA, G. LIEPA, V. FARNASTS,  

G. STEPANOVA 
 

1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par mācību procesa organizēšanu Skrundas 

novada pašvaldības Nīkrāces pamatskolā.  
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2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. saslimstības ar Covid–19 paaugstināšanās Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, 

un saslimstības fakts Nīkrāces pamatskolas 5.,6.gadīgo obligātās izglītības 

sagatavošanas grupā, esot lielam kontaktpersonu skaitam darbinieku vidū,  kuriem 

atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

jāievēro mājas karantīna,  

2.2. nepieciešams lemt par Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupu slēgšanu uz 

laiku, lai nepakļautu personas inficēšanās riskam, efektīvi ierobežotu  Covid-19 

vīrusa izplatīšanos un nonākšanu sabiedrībā. 

Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai 

Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par radušos situāciju Nīkrāces pagastā. Iepriekšējā nedēļā 

konstatēts Covid pozitīvs tests vienam no bērniem obligātās apmācības pirmsskolas grupā. 

Skolas direktore sazinājusies ar Slimību profilakses un kontroles centru par pasākumiem, 

kādi jāveic izglītības iestādei šādā situācijā.  

Nīkrāces pamatskolas skolotāja Guna LIEPA informē, ka iesaistīti trīspadsmit bērni un seši 

pieaugušie, kuriem noteikta mājas karantīna.  

Inga FLUGRĀTE skaidro, ka no Slimību profilakses un kontroles centra ir secināms, ka 5., 

6.gadīgo grupai jānosaka karantīna, grupa jāslēdz. Inga FLUGRĀTE ierosina slēgt arī 

pirmsskolas rotaļu grupu uz karantīnas laiku un 1.-4. klasei noteikt attālinātu mācību procesu 

iespēju robežās. Karantīnu noteikt līdz 2. martam. Skolas direktorei būtu jāorganizē 

darbinieku atkārtota testēšana 1. un 2. martā. Šodien arī veikta darbinieku testēšana.  

Deputāts Valters FARNASTS jautā par drošību Skrundas vidusskolā, kā šī brīža kumulatīvā 

rādītāja paaugstināšanās novadā ietekmēs Skrundas vidusskolu. 

Inga FLUGRĀTE skaidro, ka katras nedēļas trešdienā Slimību profilakses un kontroles 

centrs publicēs ziņas par pašvaldībām, kurās mācības klātienē drīkst notikt. Centrs izvērtēs 

konkrētu gadījumu un sniegs savu atzinumu. Pašlaik saslimstība paaugstinājusies tieši 

Nīkrāces pagastā (puse no visiem novada iedzīvotājiem). Konkrētam bērnam infekcija iegūta 

ārpus izglītības iestādes, citā novadā. Netiek apdraudēta Skrundas vidusskolas darbība. No 

Nīkrāces uz Skrundas vidusskolu brauc bērni, kurus ved vecāki ar savu transportu, ģimenes 

nedzīvo Nīkrāces centrā, kur saslimstība konstatēta. 

Deputāte Gunta STEPANOVA jautā, kā notiek analīžu ņemšana bērniem. 

Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka to organizē ģimenes ārsts.  

Guna LIEPA skaidro, ka karantīnā esošiem pieaugušajiem jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, 

lai vienotos par analīžu nodošanu. 

Loreta ROBEŽNIECE ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu.  

3. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, ka 

pašvaldības dome pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes lēmumi), 

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, atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta pirmajai un otrajai 

daļai, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos pašvaldības var pieņemt 

lēmumus par pasākumiem epidēmiju un to seku novēršanai, atklāti balsojot, „par” – 13 

(Aldis ZALGAUCKIS, 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. no 2021. gada 22. februāra līdz 2021. gada 2. martam Nīkrāces pamatskolā: 

3.1.1. slēgt pirmsskolas rotaļu grupu, 

3.1.2. slēgt un noteikt karantīnu 5.,6.gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas grupai, 

3.1.3. neatļaut klātienes mācības Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm, 

3.2. Nīkrāces pamatskolas direktorei Anitai SEBEŽAI: 
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3.2.1. organizēt izglītības iestādē nodarbināto testēšanu uz Covid-19 no 01.03.2021. 

līdz 02.03.2021., pirms atgriešanās darbā 2021. gada 3. martā, 

3.2.2. informēt vecākus vai izglītojamā likumiskos pārstāvjus par mājas karantīnas 

noteikšanu bērnam, 

3.2.3. informēt izglītības iestādes darbiniekus par mājas karantīnas noteikšanu, 

3.2.4. sadarboties ar Slimību profilakses un kontroles centru pretepidemioloģisko 

pasākumu veikšanā, 

3.2.5. izglītības iestādē ievērot Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles 

centra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ieteikumus izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

3.2.6. iespēju robežās nodrošināt attālinātās mācības 5.,6.gadīgo apmācības grupas 

bērniem un 1.-4. klašu izglītojamajiem, 

3.2.7. informēt par mācību darba organizāciju pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI, iesniedzot attālinātā mācību procesa grafiku, 

3.3. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi – pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju 

Ingu FLUGRĀTI,  Nīkrāces pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU.  
 

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

ārkārtas sēdi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 1730 

 

Sēdi vadīja          L. Robežniece 

          22.02.2021. 

  

Sēdi protokolēja        E. Nudiena 

          22.02.2021.      


