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Izmaiņas izglītības procesa organizēšanā
Nav piemērojami
nosacījumi, kuri bija iekļauti
Ministru
2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

kabineta

Būtiskas izmaiņas atvieglojot mācību procesa īstenošanu, veikti grozījumi Ministru
kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 1 (turpmāk – MK Nr. 662), kā arī regulējums
papildināts ar jaunām normām.
MĀCĪBU PROCESS
•

Saglabājas prasība regulāri vēdināt mācību telpas un ievērot vispārējās epidemioloģiskās
drošības prasības (dezinfekcijas līdzekļu lietošana, roku mazgāšana un citi).

•

Spēkā vairs nav prasība par klašu nepārklāšanos, platību uz katru izglītojamo un grupu
lielumu, taču ikviena izglītības iestāde aicināta izvairīties no personu drūzmēšanās, tāpat
tiek rekomendēts ievērot distanci.

•

Izglītības procesu organizē klātienē, piedaloties personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, kā arī veicot izglītojamo rutīnas skrīninga testu vai RNS testu (MK Nr.662 101.,
104. un 104.1).

•

Izglītības iestāde informācijas pārbaudi par izglītojamo rutīnas skrīninga testu vai RNS testu
organizē izglītības ierastajā kārtībā atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra
algoritmam.

•

Sejas masku lietošanas noteikumi saglabāti esošie, t.i. var lietot auduma mutes un deguna
aizsegus, nevis sejas maskas2, savukārt mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un
dejas procesā nelietot vispār (MK Nr. 662 17.8.).

•

no 1. marta līdz 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes
padomi, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības
procesā iekštelpās sejas maskas var nelietot 1.–3. klašu bērni, tajā skaitā interešu izglītības
un profesionālās ievirzes izglītības programmās (MK Nr. 662 348.).

•

Izglītības iestāde iekšējās kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai (MK Nr. 622 113.1, precizēts ar 01.03.2022.) nosaka atbildīgo personu un
nosaka kārtību un prasības kādā:
✓ veic izglītojamo un nodarbināto testēšanu;
✓ organizē un kontrolē izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmu, izmanto
koplietošanas telpas, laboratorijas, dienesta viesnīcu, internāta un
ēdināšanas pakalpojumus;
✓ veic sertifikātu verificēšanu un rutīnas skrīninga testēšanas rezultātu pārbaudi;
✓ izglītojamais (nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis), nodarbinātais un
pakalpojuma sniedzējs informē izglītības iestādi par testa rezultātu.
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https://likumi.lv/ta/id/326513
MK Nr. 662 2.15. sejas maska – medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta

MĀJAS KARANTĪNAS VAI IZOLĀCIJAS NOTEIKUMI3
•
•

•

Saīsināts mājas karantīnas laiks kontaktpersonām – nevakcinētajām personām, – t.i. 7 dienas
(MK Nr. 622 191.).
Atcelta mājas karantīna/kontaktpersonas statusu var nepiemērot personām (MK
Nr. 622 194.), kas:
✓ saņēmušas primāro vakcināciju atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai un kopš
pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 150 dienas vai
pēc Jansen ražotās pret Covid-19 vakcīnas saņemšanas - ne vairāk kā 60 dienas;
✓ saņēmušas balstvakcināciju;
✓ var uzrādīt derīgu pārslimošanas sertifikātu.
Īpašas prasības kontaktpersonai mājas karantīnas neievērošanai, lai darbinieks varētu veikt
darba pienākumus (MK Nr. 622 191.2).

IETEIKUMI:
•

Konsultācijas reflektantiem klātienē organizēt tikai individuāli, ievērojot epidemioloģiskās
drošības pasākumus (testēšana/sertifikāts, maskas, distance, plūsmu nepārklāšanās u.c.).

•

Pēc iespējas nepieļaut izglītības iestādē tādu personu klātbūtni, kuras neatbilst prasībām, lai
uzturētos epidemioloģiski drošā vai daļēji drošā vidē.

Lai mierpilns pavasaris!
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūrizglītības nodaļa
Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv
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