05/02/2021
Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās kultūrizglītības programmas
2021. gada 5. februārī Ministru kabinets veica grozījumus rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”.
Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojums Nr. 74 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā
Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””. https://likumi.lv/ta/id/320812

Ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā noteikta līdz 2021. gada 6. aprīlim.
Grozījumi paredz:
 VISPĀRĒJĀ PAMATIZGLĪTĪBĀ
Joprojām – pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības
attālināti visās izglītības iestādēs, izņemot:
individuālās konsultācijas - izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības pakāpē un kuriem 2021. gada
pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus. Konsultācijas
klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai
kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko
regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem
(tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom).
Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un
izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un
deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas.
LNKC skaidrojums: Ņemot vērā augstos Covid-19 infekcijas saslimšanas rādītājus,
izglītības iestādes kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus individuālo konsultāciju
norisei klātienē.


PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ
Joprojām – pārtraukt mācību procesa norisi, t.sk. konsultācijas, klātienē un
nodrošināt mācības attālināti.
LNKC skaidrojums: Izglītības iestādes telpas nevar tik izmantotas izglītojamo
pašmācības nodrošināšanai.



PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ
Joprojām – pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības
attālināti visās izglītības iestādēs, izņemot:
o individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi,
kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada
pirmajā pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā
ir iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem
izglītojamiem.
LNKC skaidrojums: Ir atļautas individuālas (1 izglītojamais : 1 pedagogs)
nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, un tikai izglītības
programmas pēdējā kursa izglītojamiem.

o individuālās konsultācijas - izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riskam un kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā
paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu
profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē).
Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši
izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu,
ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais
nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības
iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40
minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna
aizsegu un ievēro divu metru distanci. Mutes un deguna aizsegu var nelietot
šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās personas.
LNKC skaidrojums:
o Ņemot vērā augstos Covid-19 infekcijas saslimšanas rādītājus, izglītības
iestādes kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus individuālo konsultāciju
norisei klātienē.
o Izglītības iestādes telpas nevar tik izmantotas izglītojamo pašmācības
nodrošināšanai.
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

