20/05/2021
Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas
GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360
2021. gada 18. maijā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada
9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” kuri paredz, ka no 20. maija:
https://likumi.lv/ta/id/323292





ārtelpās vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām
grupā) pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē var īstenot ne vairāk kā piecas
formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību
skaita;
darba kolektīvi darbavietā darba telpā un amatiermākslas kolektīvi mēģinājumu
laikā:
o
o

o

o

6.3 1. var neievērot šo noteikumu 6.1. un 6.3. apakšpunktā 1 minētās prasības, ja telpā vienlaikus
uzturas ne vairāk kā 20 personas un tās atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
6.3 1.1. tās ir vakcinētas pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna
vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai
Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai
no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas
un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas;
6.3 1.2. tās var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi - no brīža, kad ārsts ir pārtraucis
personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru
laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS;
6.3 2. uzturoties koplietošanas telpās, kā arī ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas,
ka tās ir vakcinētas vai bijušas inficētas ar Covid-19 infekciju, tiek ievērota divu metru distance un
lietoti mutes un deguna aizsegi."

VALSTS KONKURSI
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, kā rezultātā mācību procesa
īstenošana notikusi attālinātā formā, kā arī kultūrizglītības jomas specifiku, pieņemti lēmumi
par 2021./2022. mācību gada Valsts konkursu organizēšanu:
 Mākslas joma:
Valsts konkursa profesionālajā ievirzē, kurš nenotika 2020./2021. mācību gadā
– tēma “Mākslas izstādes izveide” – tiks turpināta nākamajā – 2021./2022. mācību
gadā. Konkursa nosacījumi un forma tiks pārveidota, to vienkāršojot.
Pasākuma noslēgums ar izstādi vai tikšanos plašākā vai šaurākā formātā plānots
2022. gada aprīlī Salacgrīvas Mākslas skolā.
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Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 6.punkta [Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:] 6.1.apakšpunkts “vietās,
kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;” un 6.3.apakšpunkts “6.3. publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva
cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu: 6.3.1. lieto
medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), izņemot: 6.3.1.1.
bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai; 6.3.1.2. profesionālus orķestrus
un korus, teātrus un deju kolektīvus; 6.3.1.3. personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas izglītības apguves procesā,
ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs; (..)”

Ierosinājumus par konkursa nosacījumiem, formu un uzdevumiem lūdzam iesniegt
e-pastā LNKC vizuālās mākslas izglītības ekspertei Ilzei Kupčai:
ilze.kupca@lnkc.gov.lv.
Valsts konkurss profesionālās vidējās izglītības līmenī 2021./ 2022. mācību gadā
plānots interjera dizaina jomā. Konkursa 2. kārtas norise plānota PIKC “Daugavpils
dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””.


Mūzikas joma
2021./2022.m.g. plānotie Valsts konkursi profesionālās ievirzes un profesionālās
vidējās mūzikas izglītības programmās Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle,
Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle, Vokālā mūzika (Kora klase) tiek
ATCELTI! Konsultējoties ar nozaru ekspertiem, tiks pārskatīts konkursu
īstenošanas grafiks. Precīzāka informācija sekos.
2021./2022. mācību gada ietvaros pastiprināti tiks sniegts atbalsts teorētisko mācību
priekšmetu īstenošanā (pedagogu profesionālās pilnveides kursi, diagnostika,
mācību līdzekļi utt.)



Dejas joma
Valsts konkurss 2021./2022. mācību gadā tiek atcelts, bet tiek plānots
diagnosticējošs pasākums, kas ļautu novērtēt dejas programmas īstenošanas
kvalitāti. Precīzāka informācija sekos.

CIMZES BALVA
Informējam, ka Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātās Cimzes balvas izcilākajiem
kultūrizglītības jomas skolotājiem un Kultūras ministrijas apbalvojuma laureātu – talantīgāko
kultūrizglītības jomas jauniešu un viņu pedagogu godināšanas tradicionālais balvas
pasniegšanas pasākums, klātesot publikai, šogad izpaliks. Laureātu godināšana būs skatāma
video formātā ar pirmizrādi: 21. maijā plkst. 14.00 KM un LNKC tīmekļvietnēs, kā arī LNKC
sociālo tīklu kontos.
https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/cimzes-balvas-un-kulturas-ministrijas-apbalvojuma-laureatu-godinasana/

APLIECĪBAS UN IZLAIDUMI
Ņemot vērā spēkā esošo normatīvo regulējumu2, profesionālās ievirzes izglītības apliecību
izsniegšanu un izlaidumu pieļaujams organizēt kā mācību procesa noslēgumu, ievērojot
epidemioloģiskās drošības prasības – ārtelpā līdz 20 izglītojamajiem vai iekštelpās –
individuāli.
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Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 32.7 8.punkts “vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 20 personām grupā) pamatizglītības
vai vidējās izglītības pakāpē ārtelpās var īstenot ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā
nedēļā paredzēto nodarbību skaita. (..)”, 32.7 9.apakšpunkts “interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek
nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības;” un 32.7 10.apakšpunkts “profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības
un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 20 personām grupā);”.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa
Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

