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2021.gada 7.aprīlī

Sēde sasaukta plkst.08.30.
Sēdi atklāj plkst.08.31.
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 (attālināti) –
Deputāti: Ģirts Ante, Juris Ābele, Māris Eihmanis, Gundars Freimanis, Gints Kaminskis, Vija
Keršus, Sintija Liekniņa, Inita Sabule, Andris Smilga, Indra Špela, Aigars Vernis.
Pašvaldības administrācijas darbinieki un citi: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs.
Nepiedalās – deputāts Valdis Bergmanis, iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāts Arnis
Hofmanis, iemesls – aizņemts pamatdarbā; deputāte Aija Jostsone, iemesls – aizņemta
pamatdarbā; deputāts Kristaps Krapauskis, iemesls – aizņemts pamatdarbā.
1.§
Par mācību uzsākšanu klātienē
(ziņo: A.Lerhs; G.Kaminskis, V.Keršus)
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Ģ.Ante, J.Ābele, M.Eihmanis, G.Freimanis, G.Kaminskis,
V.Keršus, S.Liekniņa, I.Sabule, A.Smilga, I.Špela, A.Vernis), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 130 „Par mācību uzsākšanu klātienē”. Lēmums pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.08.40.
Sēdes vadītāja
Sēdes protokolētāja

_________________________
________________________

Protokols parakstīts ________________

V. Keršus
E. Lintiņa
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Nr. 130
(prot.Nr.6, 1.§)
Par mācību uzsākšanu klātienē

Auces novada dome, izskatot Auces novada domes priekšsēdētājas iesniegto lēmuma
projektu par mācību turpināšanu klātienē 1.- 4.klasē un uzsākšanu klātienē 5.-6. un 12. klasē, kā
arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē, konstatēja, ka:
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumu Nr. 191 “Grozījumi Ministru
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” nosacījumiem, kas stājas spēkā ar 2021.gada
7.aprīli, mācību procesu klātienē 1.-6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē
var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē
nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina
par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Slimību profilakses un kontroles centrs reizi
nedēļā ceturtdienās publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu
sarakstu, kuros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā
publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai
īstenotu klātienes mācības 1.-6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē.
Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās
riskus, mācību procesu klātienē 1.-6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē
var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju
pārsniedz 200, bet ne vairāk kā:
220 - lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā;
250 - lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā.
Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā uz
jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfisko sadalījumu, to sasaisti ar konkrētām iestādēm,
uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot to iespējamo ietekmi uz
izglītības procesa organizāciju.
Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 2021.gada 1.aprīlī oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis" publicētajam to pilsētu un novadu sarakstam, kuros atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu
kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai īstenotu klātienes mācības, Auces
novads ietilpst to novadu lokā, kurā var īstenot klātienes mācības 1.–6. klasē un 12. klasē, kā arī
rotācijas kārtībā 7.-9. un 10.-11. klasē.
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 32.7 5.apakšpunkta
nosacījumiem, ja ir iestājušies nepieciešamie priekšnosacījumi mācībām klātienē, izglītības

3
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.
Ievērojot norādīto, ņemot vērā 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 9. jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
32.7 5.apakšpunktu, Auces novada dome NOLEMJ:
1. Turpināt Auces vidusskolā un Bēnes vidusskolā 1. - 4. klašu izglītojamo mācības
klātienē un īstenot tās arī turpmākajās nedēļās, ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra publicētajai informācijai Auces novads ietilps to novadu lokā, kurā var īstenot klātienes
mācības šajās klašu grupās.
2. Uzsākt Auces vidusskolā un Bēnes vidusskolā 5. - 6. un 12. klašu, kā arī rotācijas
kārtībā 7.-9. un 10.-11. klašu izglītojamo mācības klātienē un turpināt tās īstenot arī turpmākajās
nedēļās, ja atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra publicētajai informācijai Auces
novads ietilps to novadu lokā, kurā var īstenot klātienes mācības šajās klašu grupās.
3. Uzdot Auces vidusskolas un Bēnes vidusskolas direktoriem noteikt rotācijas kārtību
mācībām klātienē 7.–9. un 10.–11. klasē, nodrošināt noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības izglītības iestādēs, kā arī informēt attiecīgās izglītības iestādes padomi, izglītojamos un
viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par mācību turpināšanu un uzsākšanu klātienē;
4. Uzdot Auces novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Valdai
Zvirbulei informēt Izglītības un zinātnes ministriju par mācību turpināšanu un uzsākšanu
klātienē;
5. Uzdot Auces novada pašvaldības izpilddirektoram Aldim Lerham veikt visus
nepieciešamos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamiem iespēju
nokļūt izglītības iestādē veselībai drošā veidā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Auces novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Ģirtam Antem.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus

