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1. Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas
vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā
1. §
Par mācību procesu 1.-4. klašu izglītojamajiem
Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā
L. ROBEŽNIECE, I. FLUGRĀTE, V. PAKULIS, A. ZANKOVSKIS, V. FARNASTS,
A. SEBEŽA
1. Skrundas novada dome izskata jautājumu par mācību procesa atsākšanu klātienē 1.4. klašu izglītojamajiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolā un Nīkrāces
pamatskolā.
2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2.1. ievērojot visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus, mācības
klātienē iespējams atsākt tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka
par valstī vidējo. Par to 2021. gada 18. februārī vienojās valdība, atbalstot Izglītības
un zinātnes ministrijas piedāvāto klātienes mācību reģionālo principu. Ministru
kabineta apstiprinātās izmaiņas 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka atskaites punkts klātienes mācību
uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000
iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības
iestāde. Ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā informācija
liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu
skaits ir līdz 200, mācības klātienē var uzsākt 1.- 4. klase. Atbilstoši šim principam no
22.02.2021. klātienes mācības var uzsākt 25 novados: Alsungā, Aucē, Cesvainē,
Burtniekos, Dagdā, Durbē, Ērgļos, Krustpilī, Kuldīgā, Ķegumā, Mālpilī, Naukšēnos,
Neretā, Pāvilostā, Pļaviņās, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Siguldā, Skrīveros,
Skrundā, Tērvetē, Vecumniekos, Vecpiebalgā un Mērsragā,
2.2. skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības: vienam skolēnam jānodrošina 3 kvadrātmetri no
mācību telpu platības un obligāti jāveic izglītības iestādes klātienē nodarbināto
iknedēļas Covid-19 testēšana,
2.3. 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,
2.4. izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie
epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības
iestādē veselībai visdrošākajā veidā: piemēram, ar privāto transportlīdzekli,
organizējot atsevišķu izglītojamo plūsmu sabiedriskajā transportā, ar kājām vai ar
izglītības iestādes autobusu,
2.5. ja mācību iestādē mācās 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,
2.5. lēmumu par mācību uzsākšanu klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs,
informējot izglītības iestādes padomi, audzēkņus un viņu vecākus vai likumiskos
pārstāvjus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Mācības klātienē izglītības iestādes
uzsāk ar nākamās kalendārās nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas,
2.6. ministri 2021. gada 18. februārī konceptuāli vienojās, ka kumulatīvais rādītājs
“200 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienās” nevar būt vienīgais kritērijs, lai
izvērtētu situāciju, un jāņem vērā arī citi faktori, kas ietekmē Covid-19 izplatību.
Līdz ar to gala vārdu par novadiem, kuros var uzsākt vai turpināt klātienes mācības,
teiks Slimību profilakses un kontroles centrs pēc tam, kad 14 dienu griezumā būs
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izanalizēta saslimstības dinamika un ar to saistītie epidemioloģiskās drošības riski
katrā novadā. Sākot ar 24. februāri saraksts ar pašvaldībām, kurās var notikt klātienes
mācības 1.-4. klasēm, tiks atjaunots reizi 14 dienās un publicēts trešdienās izdevumā
“Latvijas Vēstnesī”.
Sēdes vadītāja Loreta ROBEŽNIECE dod vārdu pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai
Ingai FLUGRĀTEI, kura informē par skolu gatavību uzsākt klātienes apmācības
izglītojamajiem no pirmās līdz ceturtajai klasei. Skolas ir nodrošinātas ar maskām, kuras
izsniegt skolēniem, nodrošinātas ar dezinfekcijas līdzekļiem un var nodrošināt trīs
kvadrātmetru platību katram bērnam. Skolu darbinieku testēšana ar Covid testiem notiks
pirmdien, Skrundas bērnudārza darbinieki testus nodos otrdien. Siekalu testi jānodod tiem
pedagogiem un darbiniekiem, kuri ir kontaktā ar bērniem. Bērniem jānodrošina pēc iespējas
droša nokļūšana uz skolu. Pašvaldība nodrošinās pašvaldības transportu. Autobusā var
atrasties skolas vecuma bērni, pirmsskolas vecuma bērni un pavadoņi pirmsskolas vecuma
bērniem. Autobusā visiem jālieto maskas. Šobrīd nodrošināts, ka pēc skolas beigšanās visi
bērni tiek nogādāti uz mājām, lai būtu pēc iespējas mazāka kontaktēšanās.
Deputāts Valdis PAKULIS jautā par gadījumiem, kad vecāki izlemj savu bērnu nevest uz
skolu, bet turpināt mācīties mājās.
Inga FLUGRĀTE paskaidro, ka ir iespēja vecākiem izvēlēties, vai vest savu bērnu uz skolu,
vai turpināt mācības mājās. Ir nepieciešams iesniegums no vecākiem. Vecāks uzņemas
atbildību par to, ka bērns mācās mājās. Skolai nav jānodrošina tiešsaistes nodarbības, bet
notiek virsuzraudzība par kopējo mācību procesu.
Deputāts, Skrundas vidusskolas direktors Ainārs ZANKOVSKIS uzsver, ka bērni, kuri
turpinās mācības attālināti, netiks “pamesti”. Tiks izvērtēta situācija, kā strādāt ar bērniem
šādos gadījumos.
Nīkrāces pamatskolas direktore Anita SEBEŽA piekrīt Aināra ZANKOVSKA teiktajam.
Deputāts Valters FARNASTS jautā, kas notiek gadījumā, ja kumulatīvais rādītājs pārsniedz
200.
Inga FLUGRĀTE skaidro, ka situāciju pārrauga Slimību profilakses un kontroles centrs. Ja
rādījums novadā iepriekš bijis 198 un tagad ir 202, tad skolai atļauj strādāt. Bet, ja rādījums
“uzlēcis” no 100 uz 200 vai 190, tad pašvaldības skolā tiek aizliegts strādāt.
Ainārs ZANKOVSKIS skaidro, ka par bērna neierašanos uz skolu veselības problēmu dēļ
tiek rakstiski paziņots skolai, bet, šajā situācijā arī citā veidā informējot skolu, informācija
tiks pieņemta.
Inga FLUGRĀTE skaidro, ja uz skolu tiek atvests slims bērns, viņu aizved uz atsevišķu
telpu, kurā neviena nav, piezvana vecākiem. Ja vecāki nereaģē, tad zvana sociālam
dienestam.
Anita SEBEŽA uzsver, ka Nīkrāces pamatskolā šāda kārtība tiek piekopta visu laiku.
3. 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, Ministru
kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.13.2.1 punktu, kas nosaka, ka mācību procesu klātienē 1. – 4. klasē var īstenot, nodrošinot
epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto
iknedēļas testēšanu, ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā
informācija liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu 14 dienu kumulatīvais
Covid–19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200, 5.13.2.2 punktu, kas nosaka, ka
lai īstenotu šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunkta izpildi, izglītības iestādes dibinātājs iespēju
robežās veic nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas nodrošina
izglītojamam iespēju nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā, 5.13.2.3 punktu, kas
nosaka, ka, ja izpildās šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības
iestādes dibinātājs, informējot izglītības iestādes padomi, attiecīgās kalendārās nedēļas
ietvaros pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības
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iestādē, par to informē izglītības iestādes izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus un
Izglītības un zinātnes ministriju. Mācību procesa īstenošanu klātienē uzsāk ar nākamās
kalendāras nedēļas pirmdienu pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, 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, kurā
noteikts papildināt rīkojumu ar 5.13.2.5 apakšpunktu šādā redakcijā: ar 2021. gada
22. februāri mācību procesu klātienē, ievērojot šā rīkojuma 5.13.2.2 un 5.13.2.3 apakšpunktā
noteiktās prasības, atsāk izglītības iestādes šādās pašvaldībās: Alsungas novadā, Auces
novadā, Cesvaines novadā, Burtnieku novadā, Dagdas novadā, Durbes novadā, Ērgļu
novadā, Krustpils novadā, Kuldīgas novadā, Ķeguma novadā, Mālpils novadā, Mērsraga
novadā, Naukšēnu novadā, Neretas novadā, Pāvilostas novadā, Pļaviņu novadā, Rūjienas
novadā, Salacgrīvas novadā, Saulkrastu novadā, Siguldas novadā, Skrīveru novadā, Skrundas
novadā, Tērvetes novadā, Vecumnieku novadā un Vecpiebalgas novadā”, atklāti balsojot,
„par” – 11 (Aldis ZALGAUCKIS, Ivo BĀRS, Gunta STEPANOVA, Rihards
VALTENBERGS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aivars RUDZROGA, Valters FARNASTS, Valdis
PAKULIS, Aivars SEBEŽS, Andrejs SALMINS, Loreta ROBEŽNIECE), „pret” - nav,
„atturas” - nav, Skrundas novada dome nolemj:
3.1. atsākt mācības klātienē Skrundas novada pašvaldības Skrundas vidusskolas un
Nīkrāces pamatskolas 1.-4. klasēm no 2021. gada 22. februāra,
3.2. veikt izglītības iestādēs klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu uz Covid-19,
3.3. nodrošināt Skrundas vidusskolā un Nīkrāces pamatskolā Slimību profilakses un
kontroles centra ieteiktās epidemioloģiskās drošības prasības,
3.4. 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,
3.5. 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. 1220
Sēdi vadīja

L. Robežniece
19.02.2021.

Sēdi protokolēja

E. Nudiena
19.02.2021.
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