IZRAKSTS

Domes sēdes protokola izraksts
2020.gada 12.novembrī

Siguldā

Nr.14

33. §
Par līdzfinansējuma maksu interešu izglītības nodarbībām un profesionālās ievirzes
nodarbībām Siguldas novada izglītības iestādēs uz attālināto izglītības ieguves laiku
Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas ietvaros
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T. Krūmiņa
Dome konstatē:
1.
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360):
− 27.1.2.apakšpunkts noteica, ka izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības
iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā
var īstenot attālināti, ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību
profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus vai
izglītojamam atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro pašizolācija. Šādā gadījumā
izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka
izglītības iestādē noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;
− 27.5 punkts noteica, ka no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 13.novembrim
interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek
attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā) vai tikai vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri
vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie (izņemot sporta un
izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās
izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu).
Amatiermākslas un citi mākslinieciskie kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas
mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno
attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā). Minēto izglītības programmu apguvē un mēģinājumu procesos
nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu
pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no
citas grupas, klases, kursa vai kolektīva.
2.
Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares
pārslodzes risku, Ministru kabinets, lai samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību
Latvijā līdz kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un
pakalpojumu nepārtrauktību, ar 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (prot. Nr. 11, 1. §) izsludināja visā Latvijas valsts teritorijā ārkārtējo
situāciju no 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim, nosakot epidemioloģiskās
drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā (to starp prasības un kārtību izglītības procesa
organizēšanai). Ar rīkojuma:
− 3.punktu noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.11. apakšpunktu, 11., 12., 14., 14.1, 15., 16.,

16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 17., 17.1, 19., 21., 21.1, 22., 23., 24., 27., 27.5, 28., 29., 31.,
31.1, 32., 32.1, 32.5 un 32.6 punktu un XI nodaļu;
− 5.13.4.apakšpunktu noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve nodrošināma attālināti, bet
klātienē iekštelpās – tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā) vai tikai vienas izglītības iestādes grupas vai klases izglītojamiem,
kuri vienlaikus nav citu grupu vai klašu izglītojamie (izņemot izglītības iestādes, kurās
vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu
īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Klātienē nav atļauti koru un
pūšamo instrumentu kolektīvu mēģinājumi.
3.
Ņemot vērā, ka visas interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības nav
iespējams 100% nodrošināt klātienē saskaņā ar līgumu (par nodarbību nodrošināšanu)
noteikumiem valstī noteikto ierobežojumu dēļ, un ņemot vērā, ka nodarbību produktīvākai
īstenošanai attālinātā formā ir nepieciešams lielāks vecāku atbalsts (iesaiste), nepieciešams
lemt par līdzfinansējuma maksas samazināšanu tām profesionālās ievirzes izglītības un
interešu izglītības nodarbībām, kuras izglītības iestāde Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežojošo pasākumu dēļ nodrošina daļēji vai pilnībā attālināti. Savukārt par pārējām
nodarbībām, kuras nav iespējams nodrošināt ne klātienē, ne attālināti valstī noteikto
ierobežojumu dēļ, līdzfinansējuma maksas aprēķina veikšana ir pārtraucama.
4.
Pretepidēmijas pasākumu nodrošināšanai Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis” no
2020.gada 12.oktobra mācību procesa organizēšana profesionālās ievirzes un interešu
izglītības programmām notiek daļēji attālināti un daļēji klātienē. Savukārt Siguldas sporta
skolā mācību procesa organizēšana profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām
notiek daļēji attālināti un daļēji klātienē no 2020.gada 17.oktobra, pamatojoties uz MK
noteikumu Nt.360 27.1.2.apakšpunktu.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
14.decembra saistošo noteikumu Nr.20 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 5.punktu, 2019.gada 15.augusta saistošo
noteikumu Nr.25 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un pagarinātās dienas
grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 6.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 31., 32.pantu un 33.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (I. Alksnis,
R. Ādamsons, Ņ. Balode, D. Dukurs, E. Gruzniņa, R. Kalvāns, K. Leitāne, U. Mitrevics, L. Sausiņa,
J. Strautmanis, E. Viļķina, I. Zagorska, J. Zilvers, M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome
nolemj:
1. samazināt izglītojamo likumisko pārstāvjiem līdzfinansējuma maksu par 50 % tām
profesionālās ievirzes, interešu izglītības nodarbībām, kuru apguvi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādes
nodrošina attālināti vai daļēji attālināti un daļēji klātienē Ministru kabineta 2020.gada
6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot.Nr.11, 1.§)
5.13.4.apakšpunktā noteiktajos gadījumos vai MK noteikumu Nr.360 noteiktajos gadījumos;
2. Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras nevar nodrošināt interešu izglītības
nodarbības valstī ierobežojošo pasākumu dēļ, pārtraukt par šo periodu līdzfinansējuma
maksas aprēķina veikšanu;
3. izglītības iestādes vadītājiem nodrošināt izglītojamo likumisko pārstāvju informēšanu;
4. Izglītības pārvaldei nodrošināt informācijas publicēšanu tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.
Sēdes vadītājs
Izraksts pareizs
Siguldas novada pašvaldības
domes sekretāre Elīna Dakša
Siguldā, 2020.gada 16.novembrī
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