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Par vakcinācijas procesa organizēšanu Cēsu novada administratīvajā
teritorijā
1.

Par mācību procesa uzsākšanu klātienē Cēsu novada pašvaldības dibināto vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 5. – 12.klašu skolēniem
Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
2021.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.
gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai"” 32.7 3.punkts nosaka, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī
rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var īstenot, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības
un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas
otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas
vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un
epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra mājas lapā publicētajam sarakstam “Administratīvās teritorijas,
kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6.
un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē”, kurš stājas spēkā 2021.gada 12.aprīlī,
Cēsu novadā 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem ir 166
gadījumi. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2021.gada
8.aprīlī publicēto Slimības profilakses un kontroles centra 2021.gada 6.aprīļa informāciju
“Administratīvās teritorijas, kurās epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu
klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10, kurā minēts arī Cēsu
novads, kā arī ir saņemta informācija no Cēsu novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības
iestādēm, ka tās spēj nodrošināt visus nepieciešamos normatīvajos aktos notiektos
epidemioloģiskās drošības pasākumus, pamatojoties uz 2021.gada 1.aprīļa Ministru kabineta

noteikumu Nr.191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"” 32.7 5.punktu,
Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis,
Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Dita
Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis Grosbergs, Artis Malkavs), pret – 1 (deputāts M.Malcenieks),
atturas – nav, nolemj:
1. 2021. gada 12.aprīlī Cēsu novada pašvaldības dibinātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs
mācības klātienē var uzsākt 5.- 6.un 12. klašu, kā arī rotācijas kārtībā 7.-11.klašu izglītojamiem.
2. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt:
2.1.
ka izglītības iestādēs klātienes mācību laikā tiek ievērotas visas noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības;
2.2.
organizēt klātienē nodarbināto un 12.klašu izglītojamo iknedēļas Covid-19 testēšanu
(siekalu paraugu testu vai antigēnu testu, veicot reizi nedēļā);
2.3.
ja Izglītības iestādē ir izglītojamie, kuri dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem
saslimstības rādītājiem, sazināties ar izglītojamā vecākiem, izvērtēt iespējamos riskus un lemt
par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi;
2.4.
ja izglītības iestādē ir pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām
saslimšanām un seniori no 60 gadu vecuma – rakstiski vienojoties atļaut strādāt attālināti,
nodrošinot darba pienākumu veikšanu, līdz brīdim, kamēr viņi saņem vakcīnu pret Covid-19;
2.5.
izstrādāt mācību procesa organizācijas kārtību, pār tās īstenošanu informēt
izglītojamos, izglītojamo vecākus, izglītības iestādes padomi.
3. Noteikt, ka mācību procesa īstenošana 1.- 6.un 12.klašu izglītojamiem, kā arī rotācijas
kārtībā 7. – 11.klašu izglītojamiem nākamajā kalendārajā nedēļā tiek organizēta atbilstoši tam,
kādi ir Cēsu novada pašvaldības dati kārtējās kalendārās nedēļas trešdienā Slimību profilakses
un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajā informācijā par kumulatīvo Covid-19 gadījumu
skaitu pašvaldībā.
4. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju pieņemt turpmākos lēmumus par mācību
procesa norisi, Epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
ietvaros, Cēsu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
5. Uzdot Izglītības pārvaldei:
5.1. informēt Izglītības un zinātnes ministriju par mācību procesa norisi Cēsu novada pašvaldības
dibinātajās vispārizglītojošās izglītības iestādēs
5.2. nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

2.
Par vakcinācijas procesa organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
__________________________________________________________________________
Ziņo L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, kā arī
pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e"
apakšpunktu, Epidemioloģiskās drošības likuma 4. panta trešo daļu, un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta

pirmās daļas 6.punktu, kā arī lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai,
vienlaikus nodrošinot svarīgu pašvaldības funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, saskaņā ar Ministru
kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 62.23.apakšpunktu, lai nodrošinātu veiksmīgāku un efektīvāku vakcinācijas pret COVID – 19
procesu starp Cēsu novada pašvaldību, Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu ir tiks noslēgts
sadarbības līgums par Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu
atlīdzināšanu. Bērzaines ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā ir izveidots Vakcinācijas centrs. Pamatojoties uz Ministru
kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 62.23 apakšpunktu, Ministru kabineta 2021.gada 24.marta sēdes protokolu Nr.29 (45.§)
“Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.pantu,
Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta
Mežale, Jānis Rozenbergs, Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Mārtiņš Malcenieks, Māris Sestulis, Dita
Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piedalīties vakcinācijas procesa organizēšanā un Vakcinācijas centra darbības nodrošināšanā, slēdzot
sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu par Covid-19
vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu (Cēsu novada
pašvaldības reģ. Nr. 325/2021/3-3-17/1).
2. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju (turpmāk – administrācijas vadītājs) slēgt
līgumus, kas saistīti lēmuma 1.punktā minētā sadarbības līguma izpildi.
3. Lēmuma izpildi finansēt no Cēsu novada pašvaldības budžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes
izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Pēc izlietoto līdzekļu kompensēšanas no valsts budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tie tiek atjaunoti iepriekšminētajā pozīcijā.
4. Uzdot administrācijas vadītājam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informāciju
par izlietotajiem budžeta līdzekļiem.
5. Lēmuma izpildi nodrošina iestāde “Cēsu novada pašvaldība” šādā kārtībā:
5.1. Īpašuma apsaimniekošanas pārvalde atbildīga par vakcinācijas telpu Bērzaines ielā 2, Cēsīs, Cēsu
novadā iekārtošanu;
5.2. Finanšu pārvalde atbildīga par 3.punkta izpildi;
5.3. Izglītības pārvaldes vadītāja L.Kokina – kontaktpersona starp Vakcinācijas biroju un vakcinācijas
procesa īstenotāju;
5.4. Komunikācijas un klientu servisa pārvalde atbildīga par aktuālās informācija par vakcināciju
izplatīšanu un vizuālā materiāla sagatavošanu telpu iekārtošanai

