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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 24.februārī                         Nr. KND1-3/21/70 

                                                                                                         (protokols Nr.5, 1.§) 
 

Par mācību procesa īstenošanu Ķeguma novada pašvaldībā 
 

2021.gada 19.februārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra 
rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – grozījumi).  Ar minētajiem 
grozījumiem noteiktas šādas izmaiņas: 

- 5.13.2.1 punkts 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 kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 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 punkts nosaka, ka ar rīkojumu noteikto grozījumu 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; 

- 5.13.2.3 punkts nosaka, ka, 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; 

- 5.13.2.4 punkts nosaka, ka, ja Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē 
publicētā informācija liecina, ka kārtējās kalendāra nedēļas trešdienā 14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, pārsniedz 400 un bērna likumiskais pārstāvis nevar 
strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību cita pieaugušā klātbūtnē, izglītības 
iestādes dibinātājs nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi klātienē, ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas 
testēšanu; 

- 5.13.2.5 punkts nosaka, ka ar 2021.gada 22.februāri mācību procesu klātienē, ievērojot ar 
rīkojumu noteikto grozījumu 5.13.2.2 un 5.13.2.3 apakšpunktā noteiktās prasības, atsāk izglītības 
iestādes šādās pašvaldībās: [..]Ķeguma novadā, [..]; 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Civid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi). Atbilstoši 
Noteikumu 25. un 26.punktam, izglītības ieguves procesu organizēšanai klātienē ir ievērojami šo 
noteikumu 4.punktā noteiktie pamatprincipi (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas 
veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības, tai skaitā par izglītojamo un citu 
apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas 
organizēšanu. 
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 Atbilstoši Noteikumu 27.punktam, visus lēmumus par mācību procesa klātienē 
organizēšanu, uzsākšanu vai pārtraukšanu pieņem izglītības iestādes dibinātājs. Saskaņā ar 
Ķeguma novada domes 2020.gada 19.augusta lēmumu Nr.KNP1-3/20/273 (protokols Nr.21, 9.§) 
dome lēma par mācību procesa gan klātienē, gan attālināti īstenošanu un organizēšanu Ķeguma 
novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pamatojoties uz pašvaldības izglītības iestāžu 
izstrādātajiem iekšējiem kārtības noteikumiem, izglītības iestāžu izglītojamo likumiskie 
pārstāvji, darbinieki un pakalpojumu sniedzēji tiek informēti par to kā notiek mācību process 
Covid- 19 ierobežošanas apstākļos. 

Ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.–4. klases izglītojamiem ilga no 2020. gada 
21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim, bet, pasliktinoties ārkārtas situācijas apstākļiem, no 
2021.gada 25.janvāra mācību procesa norise klātienē tika pārtraukta un mācības skolās 
norisinājās attālināti. Pašvaldības lēmums par mācību procesa atsākšanu klātienē vai 
pārtraukšanu ir atkarīgs no Slimību profilakses un kontroles centra sniegtās statistikas un 
norādījumiem. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" izpildei attiecībā uz mācību procesa organizāciju klātienes vai attālinātā 
formā ārkārtas situācijas esamības laikā ir nepieciešama operatīva lēmuma pieņemšanas 
procedūra. Līdz ar ko pašvaldības domei kā koleģiālai lēmējinstitūcijai būtu nepieciešams lemt 
par ātrāku lēmumu pieņemšanas kārtību attiecībā uz mācību procesa klātienē pārtraukšanu vai 
atsākšanu jebkurā brīdī, līdz ko mainās Slimību profilakses un kontroles centra statistikas 
informācija un norādījumi, operatīvo rīcību minētā lēmuma pieņemšanā deleģējot veikt domes 
priekšsēdētājam, kurš attiecīgā situācijā izdotu attiecīgu rīkojumu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto un Finanšu komitejas 24.02.2021. atzinumu; 
balsojot ar 10 balsīm "Par" (Dace Māliņa, Ilmārs Zemnieks, Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, 

Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Valentīns Pastars, Vladimirs 
Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Roberts Ozols), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 1.martu Ķeguma novada pašvaldības izglītības iestādēs  (Ķeguma 
komercnovirziena vidusskolā un Birzgales pamatskolā) noteikt mācību procesa 1.-4.klašu 
grupā uzsākšanu klātienē.  

2. Izglītības iestāžu vadītājiem informēt izglītības iestādes padomi, izglītības iestādes 
izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus par pieņemto lēmumu un nodrošināt izglītības 
iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu. 

3. Izpilddirektoram sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem un Transporta un pakalpojumu 
nodaļu organizēt izglītojamo pārvadājumus atbilstoši 1. punktam un ievērojot visus 
noteiktos drošības pasākumus. 

4. Pašvaldības speciālistam izglītības jautājumos informēt Izglītības un zinātnes ministriju 
par pieņemto lēmumu. 

5. Uzdot Ķeguma novada pašvaldības Domes priekšsēdētājam Raivim Ūzulam ar rīkojumu 
noteikt  daļēji vai pilnībā attālināta mācību procesa īstenošanas pārtraukšanu un/vai 
uzsākšanu konkrētā izglītības iestādē visām izglītojamo grupām atbilstoši normatīvajiem 
aktiem, šim lēmumam un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem. 

6. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu novada pašvaldības Izglītības iestādēm 
un pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                        R.Ūzuls 
25.02.2021. 
datums 
 


