Labvakar!
Šodien, 6. novembrī, valdība pieņēma lēmumu visā valsts teritorijā izsludināt ārkārtējo
situāciju no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim.
Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
https://likumi.lv/ta/id/318517/redakcijas-datums/2020/11/06

Ārkārtējās situācijas rīkojums paredz ievērot sekojošas prasības izglītības jomā:
 pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt
mācības attālināti, izņemot:
o vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6. klasei;
o profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura
nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav
iespējams veikt attālināti.
LNKC:
1) Skolas kompetencē būtu atbildīgi izvērtēt, vai konkrētās individuālās stundas
vai citas praktiskās nodarbības īstenojamas klātienē, īpaši ņemot vērā to, ka
audzēkņi dzīvo tālu no izglītības iestādes un pamatā viss mācību process tiek
īstenots attālināti.
2) Klātienē nav atļautas kolektīvās muzicēšanas nodarbības – kora dziedāšana
un pūšaminstrumentu spēle.
 Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās
izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot tādas praktiskās
daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un
kuru nav iespējams veikt attālināti;
 Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi
nodrošināt 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;
LNKC: Klātienes grupu nodarbības nav pieļaujamas pamatizglītības 7.-9.klases
un 10.-12. klases audzēkņiem.
 Ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību
profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus,
izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informēt
Izglītības kvalitātes valsts dienestu.
LNKC: Sūtot uz ikvd@ikvd.gov.lv, vienlaikus lūdzam informēt arī LNKC –
e-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv.
ATGĀDINĀM:
 Izglītības iestādēm jāizdod rīkojums par mācību procesa organizēšanu sākot no
pirmdienas, 09.11.2020., kurš jāsūta arī LNKC (kulturizglitiba@lnkc.gov.lv).
 Par mācību procesa organizācijas izmaiņām jāinformē izglītojamie un viņu vecāki.

