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2021.gada 22.septembris

LĒMUMS Nr. 19.
Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā Ķekavas novada
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Izskatot jautājumu par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Ķekavas
novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, konstatēts:
1.

atbilstoši 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi
Nr. 360) 40.1 punktā noteiktajam izglītības ieguves procesu, tai skaitā starptautiskajās skolās,
visās izglītības pakāpēs un dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē,
ievērojot šo noteikumu 4. punktā minētos pamatprincipus (informēšanu, distancēšanos,
higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību) un no tiem izrietošās prasības.

2.

Noteikumu Nr. 360 40.7 punktā ir noteikts, ka izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši
izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai
kārtībai:
- īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās
izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija)
pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna;
- var īstenot attālināti: tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti
obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi; tā mācību priekšmeta (kursa)
izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes
vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ; individuālās konsultācijas mācību
priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes
noslēgumā 2021./2022. mācību gadā; individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

3.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 360 40.7 punktā noteikto izglītības iestādes dibinātājs nosaka
kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo noteikumu 40.6 punktā minēto lēmumu.

4.

Tāpat Noteikumu Nr. 360 40.8 punktā ir noteikts, ka izglītības iestādes dibinātājs apkopo
informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju šo
noteikumu 40.6 punktā minētajos gadījumos pieņemtajiem lēmumiem un līdz nākamās nedēļas
pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

5.

Ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskos drošības nosacījumus Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai, kā arī valstī kopumā strauji palielinājušos 14 dienu kumulatīvo Covid19 gadījumu skaitu, nepieciešams noteikt kārtību, kādā pieņem un saskaņo lēmumu par
izglītības procesa organizācijas maiņu, ja tāds kļūs nepieciešams atbilstoši normatīvajā aktā
noteiktajam.

Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās daļas
23. punktu,

-

2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.7 un 40.8 punktiem,
kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada
14. septembra sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 19 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts
Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem:
1.1. nepieciešamības gadījumā lemt par izglītības procesa organizācijas maiņu;
1.2. izglītības procesa organizācijas maiņas gadījumā rīkoties atbilstoši iestādē noteiktajai
kārtībai, kas saskaņota ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.3. par šī lēmuma lemjošās daļas 1.1. punktā minēto lēmumu nekavējoši informēt Ķekavas
novada pašvaldības izpilddirektoru;
1.4. informēt izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus
par iestādē noteikto izglītības procesa organizācijas maiņu un šī lēmuma lemjošās daļas
1.1. punktā minēto lēmumu publiskot iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē.

2.

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājs ar šo lēmumu
iepazīstina izglītības iestāžu vadītājus.

3.

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei apkopot informāciju par
attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem šī lēmuma 1.1. punktā
minētajiem lēmumiem un līdz attiecīgās nākamās nedēļas pirmdienai tos nosūtīt Izglītības
kvalitātes valsts dienestam.

4.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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