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Par mācību procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas spēka esamības 

laikā 

 

 Priekuļu novada dome izskata jautājumu par mācību procesa nodrošināšanu izglītības iestādēs 

ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka 2020.gada 7.maijā Ministru kabinets 

izdevis rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk tekstā –Rīkojums), kura 1.punktā noteikts, ka  ārkārtējā 

situācija visas valsts teritorijā izsludināta līdz 2020.gada 9.jūnijam. 

Rīkojuma 4.3.3. apakšpunkts nosaka, 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. 

Priekuļu novada dome ir pašvaldības izglītības iestāžu dibinātāja, kura ir tiesīga pieņemt 

lēmumu par kārtību, kādā ārkārtējās situācijas laikā atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu 

sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē. 

Rīkojuma 4.3. punkts un tā 4.3.6. apakšpunkts nosaka izņēmuma gadījumus, kuros, ievērojot 

sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus atļauta mācību procesa norise 

klātienē. 

Ņemot vērā aktuālo situāciju vīrusa Covid-19 izplatībā, saslimstības riskiem un citu 

informāciju, kura saistīta klātienes izglītības procesiem izglītības iestādēs, kā arī pamatojoties un 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo 

funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, 28.pantu, kas paredz kārtību domes ārkārtas sēdes 

sasaukšanai, Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.3. punktu, 

Priekuļu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, PAR –12 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis, 

Aivars Kalnietis, Juris Sukaruks,  Jānis Mičulis,  Baiba Karlsberga, Mārīte Raudziņa, Normunds 

Kažoks, Dace Kalniņa Māris Baltiņš, Elīna Krieviņa), PRET –nav, ATTURAS –nav nolemj: 

 

1. Priekuļu vidusskolā turpināt attālināti nodrošināt visa līmeņa mācību procesu, izņemot klātienes 

konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem centralizēto 

valsts pārbaudījumiem un klātienes konsultācijas izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem 

izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē, un valsts pārbaudījumus, ievērojot sociālās 

distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

2. Liepas pamatskolā turpināt attālināti nodrošināt mācību procesu, izņemot klātienes konsultācijas 

izglītības iestādē 9. klašu izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības pakāpē, ievērojot 

sociālās distancēšanās  un epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

3. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Liepas pirmskolas izglītības iestādē, Liepas 

pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā Mārsnēnos, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē un 

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē: 



3.1. turpināt nodrošināt  dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 

pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar 

nodrošināt bērnu pieskatīšanu; 

3.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz 

pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene  pēdējo 14 dienu 

periodā nav bijuši ārvalstīs, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai 

kontaktpersonām; 

3.3. klātienē nodrošināt obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības 

ieguves uzsākšanai (sagatavošanos 1. klasei) no šā gada  18.- 29.maijam (ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju valstī). 

3.4. nodrošināt mācības attālināti, ja bērns neapmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi  3.3.punktā 

norādītajā periodā. 

4. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 12.maijā.  

5. Lēmuma izpildi uzdot Priekuļu novada izglītības iestāžu vadītājiem.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi veic izpilddirektors F. Puņeiko.  

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 

 


