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Dace BUĶELE

1. §
Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem
Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā
L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE
1. Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai
Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par Slimību profilakses un kontroles centra sagatavoto
informāciju pašvaldībām, kurās iespējams mācību process klātienē 1.-4. klasēm, ņemot vērā
kumulatīvo saslimstības gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem. Inga FLUGRĀTE
ierosina 1.-4. klasēm turpināt mācības klātienē. Ja saslimstība novadā strauji palielinās, tad
Slimību profilakses un kontroles centrs par to informēs pašvaldību, mācības klātienē netiks
uzsāktas.
2. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības dome pieņem individuālos aktus (administratīvie akti un citi pārvaldes
lēmumi), Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība
ievēro citos normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību funkcijas izglītības jomā, un Ministru
kabineta 2021. gada 12. marta rīkojuma Nr. 163 ,,Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada
6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””1 1.2. punktu, ar kuru
Noteikumu 5.13.2.1punkts izteikts šādā redakcijā: “5.13.2.1 mācību procesu klātienē 1.4. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības
iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14
dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai
novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un
epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību
profilakses un kontroles centrs reizi nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai2 14 dienu kumulatīvais saslimstības
rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības 1.-4. klasē. Atsevišķos
gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus,
mācību procesu klātienē 1.-4. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19
gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā: 5.13.2.1 1. 220 lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā; 5.13.2.1 2. 250 lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā. Situācijas
izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto
Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm,
uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar
iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju;", Ministru kabineta 2021. gada
19. februāra rīkojuma Nr. 98 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā
Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.3. punktu, ar kuru Noteikumi papildināti
ar 5.13.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā: “5.13.2.2 šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunkta izpildei
izglītības iestādes dibinātājs iespēju robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības
pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā
veidā;” un papildināti ar 5.13.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā: “5.13.2.3 ja ir izpildīti šā
rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem
lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā
kalendāra nedēļā un par to informē izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes izglītojamos
un viņu likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa
īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās kalendāra nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma
pieņemšanas”, 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:
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2.1. atsākt mācības klātienē Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas un
Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm no 2021. gada 22. marta,
2.2. veikt izglītības iestādēs klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu uz Covid-19,
2.3. nodrošināt Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā Slimību profilakses un
kontroles centra ieteiktās epidemioloģiskās drošības prasības,
2.4. iespēju robežās veikt epidemioloģiskos drošības pasākumus, kas nodrošina
izglītojamajam iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā - ar privāto
transporta līdzekli, ar kājām, ar skolēnu autobusu,
2.5. noteikt atbildīgos par lēmuma izpildi pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju Ingu
FLUGRĀTI, Skrundas vidusskolas direktoru Aināru ZANKOVSKI, Nīkrāces
pamatskolas direktori Anitu SEBEŽU.
Darba kārtības jautājums ir izskatīts un sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE paziņo domes
ārkārtas sēdi par slēgtu.
Sēde slēgta plkst. 0837
Sēdi vadīja

L. Robežniece
18.03.2021.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
18.03.2021.
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