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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

   

19.02.2021.                                                                                                   Nr. 3 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  13.15 

Sēde atklāta plkst.  13.15 
 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

* Annas Brigaderes pamatskolas direktora ziņojums 

* Augstkalnes pamatskolas direktores ziņojums 

*Izpilddirektora ziņojums 

 

1. Par mācību uzsākšanu klātienē 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane   

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Indriķis Vēveris, Ieva Krūmiņa, Arvīds Bruss, Linda Karloviča, 

Ainārs Miķelsons, Dzintra Sirsone, Madara Darguža 

 

Sēdē nepiedalās: Sandris Laizāns – darba apstākļu dēļ 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, Annas 

Brigaderes pamatskolas direktors Aldis Tisenkopfs, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

Annas Brigaderes pamatskolas direktora Alda Tisenkopfa ziņojums 

 

-  Ar 2021. gada 22. februāri mācības klātienē plānots atsākt 1.-3. klašu skolēniem, 4. klases 

izglītojamie turpinās mācīties attālināti skolotājas slimības dēļ; 

-  Telpas ir sagatavotas atbilstoši prasībām; 

-  Ēdināšana tiks nodrošināta pēc plūsmas principa; 

-  Pedagogiem   tiek veikti  siekalu testi; 

- Tiek apzināti citu pašvaldību skolēnu vecāki, kuriem jāapliecina ar iesniegumu, ka viņu 

bērniem nav simptomu, ka viņi ir veseli; 

- Skolēnu autobusa maršruts ir saskaņots; 

-Vecāki  tiek aicināti nogādāt skolēnus mācību iestādē ar personīgajiem transportlīdzekļiem. 

    



2 

 

 

Augstkalnes pamatskolas direktores Ievas Krūmiņas ziņojums 

 

- Augstkalnes pamatskolā darbu klātienē ar 2021. gada 22. februāri plānots atsākt  1.-4. klašu 

skolēniem; 

- Mācību darbs paredzēts līdz plkst 13.00; 

- Ēdināšana tiks nodrošināta  katrai klasei savā ēdamzālē, tāpat tiks norādītas vietas, kur 

uzturēties starpbrīžos, kamēr notiks klašu telpu vēdināšana; 

- Katrai klasei ir sadalītas arī garderobes telpas 

 

Domes izpilddirektora Māra Berlanda ziņojums 

 

- Sākot ar pirmdienu,  kursēs trīs skolēnu autobusi. Autobusu vadītājiem ir izdalītas rezerves 

sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi, kā arī vadītāji ir informēti, ka jāseko distances ievērošanai 

autobusā un jānodrošina autobusa salona dezinfekcija pirms un pēc brauciena. 

 

 

1. paragrāfs 

Par mācību uzsākšanu klātienē 
          D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, I. Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, 

A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguža), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome 

NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par mācību uzsākšanu klātienē” 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.30 

 

Domes priekšsēdētāja                D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums 19.02.2021 

 

 

Protokoliste                                                                                      S. Hibšmane 
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LĒMUMS 

 
 

2021. gada 19. februārī                                                                                             Nr. 26 

                                                                                                                 (protokols Nr. 3, 1. §) 

 

 

Par mācību uzsākšanu klātienē 
 

Tērvetes novada dome, izskatot Tērvetes 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 Tērvetes 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 Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes pamatskolas 

direktoru viedokļus par mācību uzsākšanu klātienē un izglītības iestāžu spējām ievērot noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības, un Tērvetes 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”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 (D. Reinika, I. 

Vēveris, I. Krūmiņa, A. Bruss, L. Karloviča, A. Miķelsons, Dz. Sirsone, M. Darguža), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ:  

 

1. Ar 2021. gada 22. februāri uzsākt Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. 

klašu izglītojamo mācības klātienē. 

2. Uzdot Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes pamatskolas direktoriem 

nodrošināt noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības izglītības iestādēs, kā arī informēt 
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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 konsultējas ar izglītojamā vecākiem, 

izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā 

atsevišķi.   

4. Uzdot Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektoram 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. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                               D.  Reinika 

 

 

 

 


