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LĒMUMS 
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2020.gada 13.maijā                   Nr.1-4/2020/181 

(Prot.Nr.9, 3.§) 

 

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves 

uzsākšanai Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 

Ārkārtējā situācijā izglītības iestāžu izglītojamie, tai skaitā pirmsskolas izglītības 

programmas obligātajā izglītības vecumā esošie bērni, neatrodas izglītības iestādē un turpina 

mācības attālināti – apgūst pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas pedagogu vadībā, 

sadarbojoties ar vecākiem. Ņemot vērā izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas pedagogu, kuri 

sagatavo izglītojamos pamatizglītības ieguvei, kā arī vecāku aptaujās paustos viedokļus, 

pirmsskolas izglītojamie, kuri 2020.gada 1.septembrī neuzsāks mācības 1.klasē, var turpināt apgūt 

izglītības programmu attālināti, nodrošinot nepieciešamās dežūrgrupas pirmsskolas audzēkņiem. 

Izglītojamajiem, kuri 2020.gada 1.septembrī uzsāks mācības 1.klasē, nepieciešams nodrošināt 

klātienes apmācības, lai sagatavotu pamatizglītības ieguves uzsākšanai 1.klasē un objektīvi 

novērtētu izglītojamo zināšanas un prasmes.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” 1.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 14.marta rīkojuma Nr.105 

“Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”” 4.2.apakšpunktu, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas 

pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, un Ministru 

kabineta 2020.gada 7.maija rīkojuma Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta 

rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.3. apakšpunktu, kas nosaka, ka tiek 

atļauta obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei, 

atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam, un dibinātājs nodrošina bērna likumiskā 

pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu, kā arī dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja 

bērns neapmeklē izglītības iestādi, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (Guntis Kalniņš, Iveta Lavrinoviča, Anna Balgalve, Anita Smilškalne, 

Roberts Cešeiko, Māris Āķis, Mārtiņš Mediņš, Dainis Rijkuris, Diāna Ruģele, Vēsma Petruševica, 

Jānis Kalniņš, Aija Jurova, Jānis Kovals, Dagmāra Venclova); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vecumnieku novada Dome 

NOLEMJ: 

1. Uzdot Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nodrošina obligāto 

pirmsskolas izglītības apguvi (turpmāk – izglītības iestāde), no 2020.gada 18.maija līdz 

29.maijam: 
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1.1. nodrošināt klātienes apmācības iespēju izglītības iestādē reģistrētiem bērniem, kuri 

2020./2021. mācību gadā uzsāks mācības vispārizglītojošās izglītības iestādes 1.klasē; 

1.2. nodrošināt mācības attālināti gadījumos, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi klātienē. 

2. Uzdot izglītības iestādēm nodrošināt bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto 

lēmumu. 

3. Uzdot Vecumnieku novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai vienas dienas laikā pēc 

lēmuma parakstīšanas to publicēt Vecumnieku novada mājaslapā internetā  

www.vecumnieki.lv. 

4. Pieņemto lēmumu nosūtīt izglītības iestādēm. 

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs    G.Kalniņš 


