30/04/2021
Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas
2021. gada 29. aprīlī Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada
9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”.
https://likumi.lv/ta/id/315304
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana

No 2021. gada 1. maija:


VISPĀRĒJĀ PAMATIZGLĪTĪBĀ
o Nodrošināt mācības attālināti, izņemot klātienē individuālās konsultācijas*
izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam un
kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus
o Mācību process klātienē 1.-6. klasē un rotācijas kārtībā 7.-9. klasē drošajās
pašvaldībās, iesaistītajam personām iknedēļas testēšana
o Valsts pārbaudījumu norise klātienē pamatizglītības pakāpē, veicot pārbaudījuma
norisē iesaistīto personu un izglītojamo testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas
noteiktajam algoritmam



PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, izņemot klātienē:
o nodarbības ārtelpās vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10
personu grupās) - ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto
nodarbību skaita
o profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās
izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolā,
ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m 2 no nodarbības norises telpas
platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un
izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci
o individuālās konsultācijas* izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā
paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt atbilstošu profesionālo
izglītību
o individuālās nodarbības* tikai drošajās pašvaldībās, nodrošinot epidemioloģiskās
drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas
testēšanu



INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ (kultūrizglītības jomā)
Interešu izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, izņemot nodarbības klātienē
ārtelpās vienas klases (grupas) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 personu grupās)



PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ
Profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi īsteno attālināti visās izglītības
iestādēs, izņemot klātienē:
o profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama
profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā
(grupā ir ne vairāk kā pieci vienas grupas (kursa) izglītojamie)
o nodarbības ārtelpās vienas grupas (kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10
personu grupās) - ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto
nodarbību skaita
o profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi Profesionālās
izglītības kompetences centra „Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Baleta skolā,
ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 m 2 no nodarbības norises telpas
platības. Nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un
izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci
o individuālās konsultācijas* izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riskam
o mācību procesu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts
kārtot centralizētos eksāmenus, var īstenot ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai
tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot
izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu
o izpildot drošības nosacījumus, izvērtējot situāciju un konkrētās profesionālās
izglītības programmas specifiku, iestādes vadītājs, ar rīkojumu var samazināt
kvalifikācijas prakses apjomu ne vairāk kā par 320 stundām profesionālās
vidējās izglītības programmās

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ EKSĀMENI
o Valsts pārbaudījumu norise klātienē vidējās izglītības pakāpē, veicot pārbaudījuma
norisē iesaistīto personu un izglītojamo testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas
noteiktajam algoritmam, kā arī profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise (ne
vairāk kā 10 izglītojamiem)
o Papildu informācija pieejama:
https://covid19.gov.lv/aktualites/sagatavoti-nosacijumi-drosai-eksamenu-norisei-klatiene
https://www.visc.gov.lv/lv/media/13736/download

*Individuālo klātienes konsultāciju/nodarbību norise organizējama atbilstoši izglītības iestādē
noteiktajai kārtībai.
Kopējās vadlīnijas drošības nosacījumu ievērošanai:
 konsultācijas notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma, vienam pedagogam nepārsniedzot 10
konsultācijas nedēļā
 konsultācija/nodarbība ilgst ne vairāk kā 40 minūtes
 konsultācijas/nodarbības laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un
ievēro divu metru distanci
 tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi
 telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas




skola nodrošina, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā
ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju/nodarbību un dodoties prom)
konsultācijas/nodarbības drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi
ir no vienas mājsaimniecība

Distancēšanās nodrošināšanai publiskās iekštelpās un ārtelpās ievēro divu metru fizisku distanci,
izņemot profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas
grupas vai kursa ietvaros šādās jomās - teātra māksla, balets, deja, dziedāšana, kolektīvā
muzicēšana (orķestris)
Mutes un deguna aizsegus lieto publiskās ārtelpās, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un
publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu.
Mutes un deguna aizsegu drīkst nelietot personas, instrumenta spēles, vokālās vai dejas mākslas
izglītības apguves procesā, ja personām pēdējo 72 stundu laikā pirms nodarbības ir veikts Covid19 tests un tas ir negatīvs. Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka
pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku
apkārtējiem.
Ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam Slimību profilakses un
kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestāde par šo faktu un
turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Ņemot vērā augstos Covid-19 infekcijas saslimšanas rādītājus, katras izglītības iestādes un tās
dibinātāja kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus klātienes nodarbību un individuālo konsultāciju
organizēšanai!

Par mācību procesa organizāciju, tās maiņu izdodams izglītības iestādes vadītāja rīkojums un
informējami izglītojamie un vecāki.

Aicinām izglītības iestādes sekot līdzi turpmākajiem Ministru kabineta lēmumiem!
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa
Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

