LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Aucē

2021.gada 19.februārī

Sēde sasaukta plkst.12.30.
Sēdi atklāj plkst.12.32.
Sēde notiek attālināti. Sēdes norisē tiek izmantota videokonference.
Darba kārtība:
1. Par mācību uzsākšanu klātienē.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās deputāti (attālināti):
Ģirts Ante, Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Arnis Hofmanis, Aija Jostsone,
Gints Kaminskis, Vija Keršus, Sintija Liekniņa, Indra Špela.
Nepiedalās: deputāti Valdis Bergmanis, Kristaps Krapauskis, Inita Sabule, Andris Smilga,
Aigars Vernis.
Sēdē piedalās pašvaldības administrācijas un citu iestāžu darbinieki (attālināti): pašvaldības
izpilddirektors Aldis Lerhs, Auces vidusskolas direktora vietniece Ina Ante.
1.§
Par mācību uzsākšanu klātienē
(ziņo: A.Lerhs; V.Keršus, I.Špela, G.Kaminskis, A.Hofmanis, M.Eihmanis, Ģ.Ante)
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, A.Hofmanis,
A.Jostsone, G.Kaminskis, V.Keršus, S.Liekniņa, I.Špela), PRET – nav, ATTURAS – nav, Auces
novada dome NOLEMJ:
1. Precizēt lēmuma projekta lemjošās daļas 3.punktu un papildināt lēmuma projektu ar 5. un
6.punktiem par lēmuma kontroli un atbildīgajiem par lēmuma izpildi.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 36 „Par mācību uzsākšanu klātienē”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.12.59.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja
Protokols

_________________________
________________________
parakstīts

V. Keršus
E. Lintiņa
________________

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2021. gada 19. februārī

Nr. 36
(prot.Nr.2, 1.§)

Par mācību uzsākšanu klātienē
Auces novada dome, izskatot Auces novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma
projektu par mācību uzsākšanu klātienē, konstatēja, ka:
Atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajām izmaiņām rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, no 2021. gada 22. februāra klātienes mācības var uzsākt Auces novada
pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu izglītojamie, ja izglītības iestādes ir spējīgas ievērot
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un pašvaldība var nodrošināt nepieciešamos
epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai izglītojamajiem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādē,
samazinot epidemioloģiskos riskus: kājām, ar privāto transportlīdzekli vai izglītības iestādes
autobusu, proti, pēc iespējas nepalielinot plūsmu sabiedriskajā transportā.
Lēmumu par mācību uzsākšanu klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs.
Ja izglītības iestādē ir izglītojamie, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem
saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar izglītojamā vecākiem, izvērtē iespējamos
riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.
Ievērojot norādīto, uzklausot Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoru
viedokļus par mācību uzsākšanu klātienē un izglītības iestāžu spējām ievērot noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības, un Auces novada pašvaldības izpilddirektora viedokli par
mācību uzsākšanu klātienē un pašvaldības spējām nodrošināt nepieciešamos epidemioloģiskās
drošības pasākumus izglītojamo pārvadājumu jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 22.februāri uzsākt Auces novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu
izglītojamo mācības klātienē.
2. Uzdot Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoriem nodrošināt noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs, kā arī informēt attiecīgās izglītības
iestādes padomi, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, kā arī Izglītības un
zinātnes ministriju par mācību uzsākšanu klātienē.
3. Noteikt, ka gadījumā, ja izglītības iestādē ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā
ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors izvērtē iespējamos riskus un lemj par
iespējām mācīties klātienē skolēniem no citu pašvaldību teritorijām, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
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4. Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam ar 2021. gada 22. februāri
nodrošināt izglītojamajiem iespēju nokļūt izglītības iestādē, samazinot epidemioloģiskos riskus:
kājām, ar privāto transportlīdzekli vai pašvaldības autobusu, kurā tiek ievēroti visi nepieciešamie
epidemioloģiskās drošības pasākumi.
5. Atbildīgie par lēmuma izpildi - Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktori, un
Auces novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
6.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

