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Par Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba režīmu ārkārtas situācijas esamības
laikā un 2020.gada vasarā
Izskatīti Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk- VPII) „Gaismiņa” vadītājas
Māras Andersones, VPII „Birztaliņa” vadītājas Anitas Skosas un pašvaldības speciālistes izglītības
jautājumos priekšlikumi par izglītības iestāžu darbu ārkārtējas situācijas esamības laikā un darba
režīmu un organizāciju vasaras mēnešos. Iestāžu pedagogi laika periodā no 23.03.2020. obligātajā
izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei nodrošināja attālināti.
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – Ārkārtas situācijas valdības rīkojums), ar kuru visā valsts teritorijā no
2020.gada 12.marta tika izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, minētā ārkārtas situācija ar Ministru kabineta 2020.gada
7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” tika pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, vienlaikus nosakot arī
šādas izmaiņas attiecībā uz izglītības iestāžu darbību un darbības jomu un attiecīgi grozot Ārkārtas
situācijas valdības rīkojuma:
1) 4.2. punktu un nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina
bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā
nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar
nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu
uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu
uzturēšanās kārtību šajās iestādēs;
2) 4.3.punktu un nosakot, ka izglītības jomā jāievēro šādas prasības:
4.3.1. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, visu veidu izglītības
procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm un nodrošināt mācības attālināti, ievērojot
šajā apakšpunktā noteiktos izņēmumus;
4.3.3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības
ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Dibinātājs nodrošina bērna
likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs nodrošina mācības
attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.
Izglītības likuma 4.pants nosaka, ka obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana
pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz
18 gadu vecuma sasniegšanai. Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību
izglītības iestādes darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem
un normatīvajiem aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Vispārējā izglītības likuma 20.1 panta pirmā daļa nosaka, ka bērniem no piecu gadu vecuma
pirmsskolas izglītības programmas apguve ir obligāta, otrā daļa-pašvaldības savā administratīvajā
teritorijā nodrošina bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.apakšpunkts kā vienu no pašvaldības
autonomajām funkcijām paredz gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs).

Izglītības likuma 22.panta pirmā un otrā daļa paredz, ka pašvaldību izglītības iestādes
darbojas un izglītojošo darbību veic, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs.
Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr. 716 ““Noteikumi par valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” pielikuma
“Pirmsskolas izglītības programmas paraugs” 8.1.punkts paredz, ka obligātā mācību satura
īstenošanu plāno un organizē divos posmos. Laikposmā no 1. septembra līdz 31. maijam nodrošina
mācību procesu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktā pirmsskolas izglītības obligātā
satura īstenošanai un bērnam plānoto sasniedzamo rezultātu apguvei, laikposmā no 1. jūnija līdz 31.
augustam nodrošina mācību procesu bērna vispusīgas attīstības un iepriekšējā laikposmā iegūto
zināšanu, izpratnes, pamatprasmju un caurviju prasmju, kā arī vērtībās balstītu tikumu un ieradumu
nostiprināšanai.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 13.05.2020. atzinumu,
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols,
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Ķeguma novada pirmsskolas izglītības iestādēm:
1.1. nodrošināt dežūrgrupu darbību, lai sniegtu pirmsskolas pakalpojumu bērnu likumiskajiem
pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu, kuri nav sasnieguši obligāto izglītības
vecumu, pieskatīšanu līdz 31.08.2020.;
1.2. klātienē vai attālināti nodrošināt obligātajā izglītības vecumā (piecgadīgie, sešgadīgie)
esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei līdz 29.05.2020.;
1.3. nodrošināt dežūrgrupu darbību, lai sniegtu pirmsskolas pakalpojumu bērnu likumiskajiem
pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu (piecgadīgo, sešgadīgo) pieskatīšanu līdz
31.08.2020.
1.4. noteikt bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību
izglītības iestādē.
2. Noteikt maksimālo bērnu skaitu dežūrgrupā – 18 bērni.
3. VPII „Gaismiņa” un VPII „Birztaliņa” vadītājām informēt vecākus, par iestādes darba režīmu
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un vasarā, kā arī nodrošināt informācijas izvietošanu
izglītības iestādēs redzamā vietā ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.maijam.
4. Domes sekretārei nodrošināt informācijas publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un
pašvaldības mājas lapā.
5. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu Ķeguma VPII „Gaismiņa” vadītājai M.Andersonei, Birzgales
VPII „Birztaliņa” vadītājai A.Skosai, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājai K.Seļavai,
pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos S.Čivčai.
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