
 
 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 25.augustā         Nr.175 

 

Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā  

 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) cita starpā nosaka arī 

izglītības procesa organizēšanas nosacījumus  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

apstākļos. Saskaņā ar Noteikumiem, izglītības iestāde var īstenot izglītības procesu daļēji vai 

pilnībā attālināti, atbilstoši iestādes dibinātāja lēmumam un iestādē noteiktajai kārtībai: 

1) lai nodrošinātu distancēšanās iespēju; 

2) ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles 

centrs (SPKC) ir noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus; 

3) ja pašvaldības administratīvajā teritorijā vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams 

Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības 

rādītāji atbilstoši SPKC informācijai. 

Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes 

(Ādažu vidusskola (ĀVS), Ādažu Mākslas un Mūzikas skola (ĀMMS) un Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skola (ĀBJSS)) izstrādāja iekšējo noteikumu projektu par izglītības procesa 

organizēšanas kārtību atbilstoši Noteikumiem (t.sk. informēšana, distancēšanās, higiēna, 

personas veselības stāvokļa uzraudzība) un Valsts Izglītības un satura centra vadlīnijām 

“Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, 

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”. Saskaņā ar Vadlīnijām, izglītības iestāde 

veic mācību procesa īstenošanas modeļa izvēli (mācības klātienē, daļēji attālinātas mācības vai 

pilnībā attālinātas mācības) un mācību procesa organizāciju nosaka atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai konkrētā brīdī. Lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu 

pieņem izglītības iestādes dibinātājs.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 23.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 ”Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu un 

27.1.apakšpunktu, kā arī Finanšu komitejas 18.08.2020. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2020. gada 1. septembri izglītības ieguves procesu Ādažu vidusskolā organizēt daļēji 

attālināti, bet Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā 

- klātienē; 

2. Saskaņot Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu iekšējo noteikumu projektus par izglītības procesa organizēšanas kārtību 

(1.-3.pielikums). 

3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai saistībā ar Covid-19 faktisko izplatību, Ādažu 

novada pašvaldības vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

direktoriem: 



3.1. patstāvīgi pieņemt lēmumus par mācību procesa organizācijas maiņu un nekavējoši 

informēt par tiem domes priekšsēdētāju un izpilddirektoru; 

3.2. patstāvīgi veikt nepieciešamos grozījumus iekšējos noteikumos par izglītības procesa 

organizēšanas kārtību iestādē un saskaņot tos ar domes izpilddirektoru. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         M.Sprindžuks 


