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Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas
Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju no 2021.gada 12.aprīļa plānots
atvērt vakcinācijai 4. prioritāro grupu, kurā iekļauti pirmsskolas, speciālās izglītības
iestāžu un 1.–6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk
ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kas atsāk darbu klātienē un vēlāk –
5. prioritāri vakcinējamo personu grupu, kurā iekļauti izglītības iestāžu darbinieki,
kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar izglītojamiem (izņemot pirmsskolas,
speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba
pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem).
(Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (https://likumi.lv/ta/id/315304) 3.pielikums “Prioritāri
vakcinējamo personu grupas”)

Lai iepazīstinātu ar pedagogu vakcinācijas kārtību Veselības ministrija 12.aprīlī
plkst. 9.30 rīko tiešsaistes preses konferenci, kurā piedalīsies izglītības un
zinātnes ministre Ilga Šuplinska, veselības ministrs Daniels Pavļuts, vakcinācijas
projekta vadītāja Eva Juhņēviča un Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens,
savukārt Izglītības un zinātnes ministrija 9.aprīlī plkst. 12.00 rīkoja vebināru, kurā
iekļāva informāciju par gaidāmo vakcinācijas kārtību.
Saskaņā ar IZM sniegto informāciju, Nacionālajam Veselības dienestam ir nosūtīti
Valsts izglītības informācijas (VIIS) saraksti ar informāciju par pedagoģisko
personālu, kā arī tehniskajiem darbiniekiem izglītības iestādēs dalījumā pa
prioritārajām grupām. 4B prioritārā grupā iekļauti visi profesionālās pamata un
vidējās izglītības iestāžu pedagogi neatkarīgi no amata un šo iestāžu tehniskais
personāls, 5A grupā – profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi un
vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuri strādā profesionālās ievirzes izglītības un
interešu izglītības programmās, kā arī augstskolu pasniedzēji, šai grupā ir arī
vispārizglītojošo iestāžu tehniskais personāls.
Lai saņemtu individuālu uzaicinājumu uz vakcināciju pedagoģiskie un tehniskie
darbinieki ir aicināti personiski pieteikties pie sava ģimenes ārsta vai pa telefonu 8989
vai manavakcina.lv, NORĀDOT GRUPU: IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, TAI SKAITĀ
PIRMSSKOLAS IESTĀDES DARBINIEKS. Ja darbinieks ir pieteicies
manavakcina.lv, bet nav norādījis šo prioritāro grupu, informāciju manavakcina.lv ir
iespējams izlabot.
Lai saņemtu kolektīvu uzaicinājumu uz vakcināciju vai veiktu vakcināciju izglītības
iestādē: aprīļa otrajā pusē izglītības iestādēm tiks piedāvāta iespēja pieteikties
kolektīvu vakcinācijai ar izbraukumu uz izglītības iestādi vai vienošanos par citu
vakcinācijas vietu. Ja izglītības iestāde izvēlēsies šādu vakcinācijas kārtību, tai pēc
Nacionālā Veselības dienesta (NVD) sniegtā parauga būs jāizveido to personu
saraksts, kuras vēlas vakcinēties, tai skaitā iekļaujot tos pedagogus un tehniskos
darbiniekus, kuri kādu iemeslu dēļ uz doto brīdi nav ievadīti VIIS un par kuriem
informācija nav sniegta NVD. Kolektīvo vakcināciju vēlams pieteikt tad, ja kolektīvā
ir 25 un vairāk personas, taču Veselības ministrija rekomendē iestādēm savstarpēji

sadarboties, piemēram, pašvaldības ietvaros, lai vismaz kopējais pieteiktais
vakcinējamo personu skaits nebūtu mazāks par noteikto.
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