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Par mācību procesa īstenošanu Cēsu novada pašvaldības
dibināto vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1. – 12.klašu skolēniem
no 19.aprīļa
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“
32.73.apakšpunktu mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–
11. klasē var īstenot, 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, un to, ka saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 2021.gada
14.arprīļa informāciju "Pilsētas un novadi, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa
īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.–6. un 12. klasēm, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11.
klasēm" (publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2021.gada 15.aprīlī, Nr. 72) Cēsu novads
vairs nav to pašvaldību sarakstā, kurā pieļaujama mācību procesa īstenošana klātienē, kā arī
rotācijas kārtībā, pamatojoties uz Cēsu novada domes 08.04.2021.lēmuma Nr.89 “Par mācību
procesa uzsākšanu klātienē Cēsu novada pašvaldības dibināto vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.
– 12.klašu skolēniem” 4. punktu, nosaku , ka:
1.
No 2021. gada 19.aprīļa Cēsu novada pašvaldības dibinātās vispārizglītojošās izglītības
iestādēs:
1.1. mācības 1.-11.klašu izglītojamiem notiek attālināti;
1.2. mācības klātienē var īstenot 12. klašu izglītojamiem ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai
tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni;
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 pedagogu 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.
Uzdot Izglītības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.
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