BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI UN ATBILDES
PAR NODARBĪBU ORGANIZĒŠANU AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM
ārkārtējās situācijas laikā
no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim*
PAR AMATIERMKOLEKTĪVU MĒĢINĀJUMIEM

KĀDĀ VEIDĀ JĀORGANIZĒ
AMATIERKOLEKTĪVU MĒĢINĀJUMI?

Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi klātienē (iekštelpās un ārpus telpām) tiek organizēti
epidemioloģiski drošā vidē, ja:
grupā ir ne vairāk kā 20 personas;
vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no amatiermākslas kolektīvu mēģinājumam
paredzētās telpas platības;
izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nepārsniedz 25 %;
amatierkolektīva grupas plūsmas nepārklājas ar citu personu plūsmām;
mēģinājuma laikā tiek nodrošināta divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā;
Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu
pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai
kolektīva.

VAI NODARBĪBU LAIKĀ JĀLIETO MAKSAS?
VAI KOLEKTĪVA VADĪTĀJS DRĪKST IEVĀKT
INFORMĀCIJU PAR SAVA KOLEKTĪVA
DALĪBNIEKU VAKCINĀCIJAS /
PĀRSLIMOŠANAS / TESTĒŠANAS STATUSU
SASKAŅĀ AR DATU AIZSARDZĪBAS
REGULU?
VAI UZ AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU
MĒĢINĀJUMU ATTIECAS KULTŪRAS
IESTĀDĒM NOTEIKTAIS DARBA LAIKS NO
PLKST. 6.00 LĪDZ 21.00?
VAI AMATIERKOLEKTĪVS DRĪKST RĪKOT
VAI PIEDALĪTIES KONCERTĀ?

Sejas maskas var nelietot dziedot, dejojot un spēlējot pūšaminstrumentu.
Pirms katra mēģinājuma ir jāveic sertifikātu verifikācija un jānodrošina iesaistīto un nodarbināto
reģistrācija - vārds, uzvārds, kontaktinformācija. Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc SPKC
pieprasījuma nodod tam mēģinājumos (nodarbībās) iesaistīto personu datus, kā arī sniedz informāciju
par mēģinājuma (nodarbības) norises datumu un vietu (telpu).

Jā, mēģinājumu norise atļauta līdz plkst. 21.00.
Amatierkolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu
pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citas grupas, klases, kursa vai
kolektīva.
Amatierkolektīvi drīkst rīkot individuālus koncertus (tādus, kuros nepiedalās neviens cits kolektīvs) savas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot epidemioloģiskās prasības, kas noteiktas pasākumiem.

*Detalizēti skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
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PAR VAKCINĀCIJU, DARBA ATTIECĪBĀM
VAI KOLEKTĪVA VADĪTĀJAM JĀBŪT
VAKCINĒTAM PRET COVID-19?

KĀ RĪKOTIES, JA DARBINIEKS
NEVAKCINĒJAS?

Lai piedalītos mēģinājumā vai vadītu mēģinājumu, ir nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas
apliecina vakcinēšanos pret COVID-19 vai vīrusa izslimošanu.
Ja darba devējs ir informējis darbinieku (amatpersonu), ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka (amatpersonas) pienākums ir uzsākt vakcināciju ne
vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 7 dienas pēc
vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa.
Ja darbinieks (amatpersona) vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada
15. novembrim), darba devējs darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas.
Informatīvs materiāls darba devējiem atrodams Labklājības ministrijas tīmekļvietnē:
https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem

PAR BĒRNU, JAUNIEŠU AMATIERKOLEKTĪVIEM
PAR INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMU ĪSTENOŠANU
VAI IR ATĻAUTA BĒRNU UN JAUNIEŠU
AMATATIERKOLEKTĪVU DARBĪBA?
VAI IR ATĻAUTAS AMATIERMĀKSLAS
NODARBĪBAS PIRMSSKOLAS VECUMA
BĒRNIEM?
VAI DRĪKST NOTIKT SPORTA NODARBĪBAS,
KAS PAKĻAUTAS KULTŪRAS CENTRAM
(PIEMĒRAM, JOGA, FLORBOLS,
VINGROŠANA U.C.)?

KAS VAR PIEDALĪTIES KLĀTIENES
NODARBĪBĀS?

Amatierkolektīvi darbojas epidemioloģiski drošā vidē. Bērnu un jauniešu amatierkolektīvu darbība
iespējama, ja dalībnieki var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu par vakcinēšanos vai pārslimošanu.
Bērni un jaunieši bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta mēģinājumos var darboties
individuāli (vadītājs -dalībnieks) ar nosacījumu, ka vadītājam ir iepriekšminētais sertifikāts.
Pirmsskolas vecuma bērni drīkst darboties tikai savas pirmsskolas grupas ietvaros. Pirmsskolas izglītības
vecuma bērniem nodarbības atļautas individuāli ( vadītājs- dalībnieks), ja vadītājam ir sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Ar skolā veiktu testu sporta treniņi atļauti tikai ārtelpās. Iekštelpās gan amatierkolektīvi, gan sporta
treniņi var notikt epidemioloģiski drošā vidē, proti, darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var
piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var piedalīties klātienes nodarbībās bez
ierobežojumiem.
Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta skolēni var piedalīties klātienē ar negatīvu COVID-19
testa rezultātu:
vienas klases ietvaros;
individuāli;
ārpus telpām ne vairāk kā 20 personas no dažādām klasēm.
Pirmsskolas vecuma bērniem tests nav jāveic.

*Detalizēti skatīt šeit: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
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KO VAR DARĪT SKOLĒNI BEZ
SADARBSPĒJĪGA SERTIFIKĀTA?

Programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti
vai klātienē
individuāli;
vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu
izglītojamie.
Tādā gadījumā izglītojamais uzrāda negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības
programmā izglītojamos).
Ārtelpās nodarbības drīkst notikt ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai
kursiem.
Izglītības procesa īstenošanā jānodrošina tas, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas
vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī jānovērš to pārklāšanās
ārtelpās starpbrīžos.

PAR SERTIFIKĀTU VERIFICĒŠANU
VAI PASĀKUMOS OBLIGĀTA COVID-19
SERTIFIKĀTU VERIFICĒŠANA?
KĀ IEGŪT APLIKĀCIJU COVID-19
SERTIFIKĀTU VERIFICĒŠANAI? KĀ AR TO
DARBOTIES?

Jā, pasākumos ir obligāta sertifikātu pārbaude. Sertifikātus (digitālā vai izdrukātā veidā) nepieciešams
verificēt. Aplikācija darbojas arī bez interneta pieslēguma.
Informācija par mobilo aplikāciju atrodama šeit: https://covid19.gov.lv/aktualites/pieejama-mobilaaplikacija-digitalo-covid-19-sertifikatu-parbaudei

PAR PASĀKUMU RĪKOŠANU

KĀDI IR IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
PASĀKUMU RĪKOŠANU?

Publiskus pasākumus rīko tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus tiek nodrošināts, ka:
apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās vai, ja apmeklētāji
atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās
pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus;
pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 1000 apmeklētāji, ja apmeklētāju skaits pārsniedz
500 cilvēkus, tad apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā;
blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas. Starp katrām blakus esošajām divām
sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera, sēdvietas
dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus;
apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas;
pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un
nodrošinātu divu metru distances ievērošanu ārpus sēdvietām;
pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju vai pasākuma apmeklētāju reģistrāciju.
Personalizācija ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds (vārdi), uzvārds, kontakttālrunis,
konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu mēnesi un nodod SPKC pēc
tā pieprasījuma.
Uz pasākumiem, tai skaitā kultūras pasākumiem, konferencēm, sporta pasākumiem un sacensībām, kas
izsludināti līdz 2021. gada 8. oktobrim un kuri notiek epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti
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iepriekš minētie nosacījumi attiecībā uz cilvēku skaitu un pasākuma norises laiku līdz 2021. gada 18.
oktobrim.

KAD JĀLIETO RESPIRATORI FFP2?

KĀDI NOSACĪJUMI IR PASĀKUMU
RĪKOŠANAI ĀRPUS TELPĀM?

Pārejas periodā (līdz 18.oktobrim):
- pasākumos, kuros nav fiksētu sēdvietu, apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus;
- pasākumos, kuros ir fiksētas sēdvietas, apmeklētāji lieto sejas maskas.
Amatiermākslas mēģinājumi ārtelpā atļauti tikai personām ar sadarbspējīgu sertifikātu (tāpat kā
iekštelpās). Ikvienam iedzīvotājam bez prasības uzrādīt sertifikātu tiek saglabāta iespēja apmeklēt
kultūrvietu ārtelpu teritorijas un dabas takas, ievērojot 2 metru distanci.
Ārtelpās pulcēšanās pieļauta ne vairāk kā 20 personām. Mutes un deguna aizsegs apmeklētājiem jālieto
pasākumos, kuri notiek telpās, bet nav jālieto pasākumos ārpus telpām.

PAR PROFESIONĀLO IEVIRZI

KAS DRĪKST PIEDALĪTIES PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES NODARBĪBĀS?

Skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var piedalīties klātienes nodarbībās bez
ierobežojumiem.
Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta skolēni var piedalīties klātienē ar negatīvu COVID-19
testa rezultātu:
vienas klases ietvaros;
individuāli;
ārpus telpām ne vairāk kā 20 personas no dažādām klasēm.
Pirmsskolas vecuma bērniem tests nav jāveic.

DAŽĀDI JAUTĀJUMI
VAI DRĪKST ORGANIZĒT EKSKURSIJAS?

VAI IR ATĻAUTAS INDIVIDUĀLAS
NODARBĪBAS?
KĀDI NOSACĪJUMI IR NEFORMĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PASĀKUMU RĪKOŠANAI?

Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību
klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības
iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās.
Epidemioloģiski nedrošā vidē drīkst notikt individuālas nodarbības, ja vadītājam ir sadarbspējīgs
sertifikāts, kas apliecina vakcinēšanos pret COVID-19 vai vīrusa izslimošanu.
Neformālā izglītība notiek ar sadarbspējīgu sertifikātu. Grupā ne vairāk kā 30 personas, iepriekšējs
pieraksts, telpās 3m2 no pieejamās telpas, telpas ventilācija atbilstoša 1000 ppt, vai 15 minūtes
astronomiskās stundas ietvaros vēdina. Ja nevar nodrošināt ventilāciju, tad piedalīties drīkst tikai 15
personas.
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