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Par
izglītības
procesu
organizēšanu
2020./2021. mācību gadā Valmieras pilsētas
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, kas paredz izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumus
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Valsts Izglītības un satura centra sagatavotajiem
ieteikumiem (piemērojami no 2020.gada 1.augusta) "Ieteikumi mācību procesa organizēšanai
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā" un
“Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” un Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 13.08.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. izveidot Izvērtēšanas komisiju un apstiprināt to šādā sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums;
1.2. Komisijas locekļi:
1.2.1. Pašvaldības izpilddirektore – Evija Voitkāne,
1.2.2. Pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja vietniece – Iveta Pāže,
1.2.3. Pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienības
“Juridiskā nodaļa” vadītāja vietniece – Baiba Tūtina,
1.2.4. Pašvaldības iestādes “Sociālo lietu pārvalde” speciāliste veselības veicināšanas
jautājumos – Guna Poikāne;
2. uzdot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu direktoriem / vadītājiem:
2.1. līdz jaunā mācību gada sākumam iesniegt Izvērtēšanas komisijai kārtību, kādā tiks
organizēts izglītības process ar 2020.gada 1.septembri (2020./2021.mācību gadam), kurā
ietverts rīcības plāns izglītības procesa īstenošanai, mainoties epidemioloģiskajai situācijai
(saistībā ar Covid-19) valstī, Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
izglītības iestādē;
2.2. mainoties epidemioloģiskajai situācijai (saistībā ar Covid-19) vai normatīvajiem aktiem,
pārskatīt un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus izstrādātajā kārtībā un saskaņot ar
Izvērtēšanas komisiju;
3. uzdot Izvērtēšanas komisijai izskatīt Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu iesniegtās kārtības, to
grozījumus un nodrošināt to saskaņošanu;
4. lēmums stājas spēkā 2020.gada 27.augustā.
Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks

