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IZSKATĀMAIS  JAUTĀJUMS 
 

1. Par mācību procesa uzsākšanu klātienē Mālpils novada vidusskolas 1.-4.klašu 

skolēniem. 

 
 
 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Solvita Strausa 
Sēdi protokolē: lietvede Liene Graudiņa 
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2/1. 

Par mācību procesa uzsākšanu klātienē 

 Mālpils novada vidusskolas 1.- 4.klašu skolēniem  

Ziņo: S.Strausa 

 

Ņemot vērā  Ministru kabineta 2021.gada 19.februāra rīkojumu Nr.98 “Grozījumi 
Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”, kas nosaka, ka mācības klātienē drīkst atsākt tajās pašvaldībās, kurās 
saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par valstī vidējo 14 dienu kumulatīvo Covid-19 
gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, un ja Slimību profilakses un kontroles centra 
tīmekļvietnē publicētā informācija liecina, ka uz kārtējās kalendārās nedēļas trešdienu 
kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir līdz 200 (Mālpils novada pašvaldībai 
kumulatīvais rādītājs 2021.gada 17.februārī bija 210), un atbilstoši rīkojuma Nr.655 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” punkta 5.13. apakšpunktam 5.13.2.5, kas nosaka, ka 
ar 2021. gada 22. februāri mācību procesu klātienē, ievērojot šā rīkojuma 5.13.2.2 un 
5.13.2.3 apakšpunktā noteiktās prasības, var atsāk vispārizglītojošās izglītības iestādes 
Mālpils novadā. 

Vadoties no  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta un 2020.gada 6.novembra Ministru 
kabineta rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” apakšpunktu 5.13.25 ,  
 
Dome atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (A.Lielmežs, J.Paulovičs, T.Stašāns, L.Amerika, 
E.Junga-Ķēniņa, S.Strausa), “pret” – nav, “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt Mālpils novada vidusskolā mācību procesa īstenošanu klātienē 1.-4.klašu 
skolēniem  ar  2021.gada 22.februāri. Skolā klātienes mācību laikā ievērot visas noteiktās 
epidemioloģiskās drošības prasības.  

2. Skolas direktorei organizēt skolā klātienē nodarbināto iknedēļas Covid-19 
testēšanu (siekalu paraugu testu, veicot reizi nedēļā, vai antigēnu testu – reizi divās 
nedēļās).  

3. Izpilddirektoram, atbilstoši skolas direktores pieprasījumam, organizēt skolēnu 
drošu nokļūšanu skolā, nodrošinot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

4. Ja skolā ir skolēni, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem 
saslimstības rādītājiem, skolas administrācijai sazināties ar skolēna vecākiem, izvērtēt 
iespējamos riskus un lemt par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā 
atsevišķi. 

5. Ja skolā ir pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām 
un seniori no 60 gadu vecuma – rakstiski vienojoties ar skolas direktori, atļaut strādāt 
attālināti, nodrošinot darba pienākumu veikšanu, līdz brīdim, kamēr saņem vakcīnu pret 
Covid-19. 

6. Skolas direktorei izstrādāt mācību procesa organizācijas kārtību, par tās 
īstenošanu informēt skolēnus, skolēnu vecākus, skolas padomi. 

7. Mācību procesa īstenošana klātienē 1.-4.klašu skolēniem nākošajā kalendārajā 
nedēļā  tiek organizēta atbilstoši tam, kādi ir pašvaldības dati kārtējās kalendārās nedēļas 
trešdienā Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā informācijā par 
kumulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu pašvaldībā. 
 

 

Sēdes vadītāja                            S.Strausa 

 

Protokoliste                            L.Graudiņa                 


