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Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas


GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360

2021.gada 6.jūlijā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada
9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) (https://likumi.lv/ta/id/324619):
-

-

organizētos kolektīvos (piemēram darbavietā, amatieru kolektīvos, izglītības iestādē)
var uzturēties nelietojot mutes un deguna aizsegus arī tad, ja telpā atrodas personas,
kuras neatbilst MK noteikumu Nr.360 38.27 punkta ievaddaļas nosacījumiem 1
(14611.punkts).
Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks
par 20, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 25, tiek noteikti atvieglojumi
epidemioloģiskās drošības pasākumiem, nemainot pārējās šajos noteikumos noteiktās
epidemioloģiskās drošības prasības:
 iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 50 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 100
personas, tai skaitā privātos un publiskos pasākumos (ja nav noteikti savādāki
ierobežojumi) (14.8 1.punkts);
 apmeklējot un organizējot pasākumus ar skatītājiem ārtelpās personām 2 (ja
nav noteikti savādāki ierobežojumi), var neievērot prasības, kas attiecas uz
distances ievērošanu vai apmeklētāju izvietojumu sēdvietās vai pie galdiem, kā
arī šādos pasākumos iekštelpās var atrasties līdz 1000 un ārtelpās – līdz 2000
personām (14.8 2.punkts);
 mutes un deguna aizsegi tiek lietoti publiskās iekštelpās vietās, kur notiek
intensīva cilvēku pulcēšanās un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, izņemot
gadījumus, ja masku lietošana nav iespējama (14.8 5.punkts);
 profesionālās izglītības, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības, interešu
izglītības un pieaugušo izglītības pakalpojumus, amatiermākslas kolektīvu
nodarbības var organizēt iekštelpās, ja vienā telpā vienlaikus neatrodas vairāk kā
50 personas, kā arī ārtelpās grupās līdz 100 personām, nodrošinot, ka šo grupu
dalībnieki nesatiekas. Mācību procesu klātienē iekštelpās īsteno, veicot to norisē
iesaistīto un apmācāmo personu testēšanu ne retāk kā reizi nedēļā. Apmācāmo

Personas, kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19
infekciju, vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta 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, vai pēc četrpadsmit dienām pēc Eiropas Zāļu
aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas
saņemšanas personai, kurai nav pagājušas vairāk kā 180 dienas kopš laboratoriski apstiprinātas SARS CoV-2
inficēšanās epizodes, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.
2
MK noteikumu Nr.360 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas (skatīt pirmo vēri), kā arī personas, kurām ir
sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu,
nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir
negatīvs, kā arī šīs personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, bez sertifikātiem var piedalīties publiskos
pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē
1



testēšanu neveic, ja apmācāmo skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Covid-19 testu
var neveikt MK noteikumu Nr.360 38.27 punktā minētās personas (skatīt pirmo
atsauci) (14.8 6.punkts);
nometnēs vienā grupā var atrasties ne vairāk kā 50 personas, ja tiek nodrošināta
nometnes darbinieku un dalībnieku testēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.360
32.7 16.2. apakšpunkta nosacījumiem3 un šo grupu dalībnieki nometnes darbības
laikā nesatiekas (14.8 7.punkts);

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina, sniedzot izglītības pakalpojumus
iekštelpās, pēc iespējas ievērot divu metru distanci un citas higiēnas prasības.
Vēršam uzmanību, ka, organizējot ar izglītības procesu saistītus pakalpojumus vai
pasākumus ārpus mācību plānā norādītā mācību gada, nepieciešams izglītības iestādes
rīkojums, kurā ietverts pamatojums sasaistē ar izglītības programmu īstenošanu. Vienlaikus
vēršam uzmanību, ka šajā periodā pedagogiem tiek plānoti atvaļinājumi.

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

MK noteikumu Nr.360 32.7 16.2.punkts: Nometnē var piedalīties:
32.7 16.2.1. darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS
noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā;
32.7 16.2.2. bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS
noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā;
32.7 16.2.3. Covid-19 testu var neveikt nometnes darbinieki un bērni, kas atbilst šo 38. 27 punkta ievaddaļā
minētajiem nosacījumiem.
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