








19/08/2021 

GROZĪJUMI MINISTRU KABINETA NOTEIKUMOS NR. 360 

2021.gada 17.augustā Ministru kabinetā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) (https://likumi.lv/ta/id/325514): 

 

Masku lietošana Pedagogs 

Izglītojamais  

(vispārizglītojošās 

skolas) 1.-3.klasē  

Izglītojamais Darbinieks 

Mācību 

telpā 

Koplietošanas  

telpā 

Mācību 

telpā 

Koplietošanas  

telpā 

Mācību 

telpā 

Koplietošanas  

telpā 

Mācību telpā Koplietošanas  

telpā 

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nē Jā 

ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu 

Covid-19 testu 

Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā 

Mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas 

apguves specifikas dēļ 

Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

 
 

Covid-19 testu veikšana* 
AR sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu 

BEZ sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta 

Pedagogs Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Darbinieks Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais 1.-3.klase 

vispārizglītojošajā skolā 

Nav attiecināms Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais sākot no 4.klases 

vispārizglītojošajā skolā  

Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

* Veselības inspekcijas nozīmēta laboratorija sazināsies ar skolu un testi būs bez maksas. 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana: 
 Klātienē visas nodarbības 

 Pēc iespējas ievērota 2 m distance 

 Kvadrātmetru ierobežojums nav noteikts, bet jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā. 

 Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties 

izglītības procesā 

https://likumi.lv/ta/id/325514


 Skola nosaka atbildīgo personu testa rezultātu uzrādīšanas pārbaudē katram izglītojamam ienākot skolā 

 Izglītības procesam iespēju robežās jānotiek vienas klases (grupas) ietvaros 

 Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana 

 

Interešu izglītības programmu īstenošana:  
 Klātienē visas nodarbības 

 Pēc iespējas ievērota 2 m distance, jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā 

 Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties 

izglītības procesā 

 Izglītojamais pirmsskolas izglītības pakāpē ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu programmās, neveicot Covid-19 testu 

 Ja izglītojamie nav no vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības 

grupas ietvaros organizētajām mācībām – mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram 

izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās - ne vairāk kā 40 izglītojamiem 

 

1.septembris  
Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 19.augusta konferencē „Ikgadējā konference par aktualitātēm izglītībā 2021” 

norādīja, ka Zinību dienu iespējams organizēt kopā ar vecākiem ārtelpās, nodrošinot ārtelpu pasākumos noteiktās drošības prasības un 

pēc iespējas ievērojot klašu/grupu nekrustošanos. 

 

*Papildus informāciju par testēšanas vakcinācijas un aktuālajiem jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē: 
https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0  

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-testesanu-skolas-jaunaja-20212022macibu-gada  

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-pedagogu-vakcinaciju-pret-covid-19  

https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/545230866681455  

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina, sniedzot izglītības pakalpojumus iekštelpās, pēc iespējas ievērot divu metru 

distanci un citas higiēnas prasības.  
 

 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 

Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa  

Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv  
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv 

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0
https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-testesanu-skolas-jaunaja-20212022macibu-gada
https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0#jautajumi-un-atbildes-par-pedagogu-vakcinaciju-pret-covid-19
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/545230866681455
http://www.lnkc.gov.lv/
mailto:kulturizglitiba@lnkc.gov.lv


Piemērojami no 2021.gada 20. augusta  

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību 

īstenošanai  

 

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru 

kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai ) 

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas 

izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un 

personas veselības stāvokļa uzraudzība.  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai 

izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai 

saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja 

izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.  

 

Saskaņā ar 2021.gada 17.augustā pieņemtajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.360 

interešu izglītības īstenošanai ir noteikti šādi papildu nosacījumi:   

 

          40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 

testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās: 

 40.2 3. neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātie un izglītojamie 

(izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē); 

 

Dalībai interešu izglītības nodarbībās ir derīgs negatīvais Covid-19 tests, kas veikts izglītības 

iestādē iknedēļas testēšanas ietvaros. Negatīvais Covid-19 tests (papīra vai digitālā formātā) 

jāuzrāda, dodoties uz interešu izglītības nodarbībām.  

Izglītojamie pirmsskolas izglītības pakāpē neveic Covid-19 testu, lai piedalītos interešu 

izglītības nodarbībās.  

Ja izglītojamie iegūst izglītību tālmācības izglītības programmā vai ģimenē un nav pirmsskolas 

vecuma bērni, interešu izglītības nodarbības apmeklē ar testu (valsts apmaksātu), kurš veicams 

šādā kārtībā:  

 Izglītojamā likumiskais pārstāvis/izglītojamais (ja pilngadīgs) pirms došanās uz 

nodarbībām vēršas pie interešu izglītības īstenotāja un noskaidro, vai informācija 

par izglītojamo, kurš apmeklēs nodarbības, ir pieejama iestādei piesaistītajai 

laboratorijai; 

 Ja iestāde informē, ka informācija laboratorijai ir pieejama, jādodas nodot testu; pēc 

negatīva Covid-19 testa rezultāta saņemšanas izglītojamais var doties uz interešu 

izglītības nodarbību, kur uzrāda negatīvā testa rezultātu (papīra vai digitālā 

formātā); 

 Ja dati nav nodoti laboratorijai, tad iestāde nepieciešamo informāciju nosūta 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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piesaistītajai laboratorijai un informē izglītojamā likumisko pārstāvi/izglītojamo (ja 

pilngadīgs), ka tas ir izdarīts. Izglītojamā likumiskais pārstāvis ar izglītojamo vai 

izglītojamais (ja pilngadīgs) dodas uz laboratoriju tikai tad, kad iestāde ir par to 

informējusi.   

Iestāde sadarbojas tikai ar sev piesaistīto laboratoriju un informē izglītojamos un to likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamību veikt testēšanu. Ja izglītības iestādei nav piesaistīta laboratorija 

un tā nav iekļauta Slimību profilakses un kontroles centra testēšanas algoritmā, tad testēšana 

veicama patstāvīgi. (Tas var būt situācijā, piemēram, ja skolēns iegūst izglītību ģimenē, 

tālmācībā un  vēlas apmeklēt privāto interešu izglītības iestādi).  

Ja interešu izglītības īstenošana notiek pirmsskolas, pamata, vidējās vai profesionālās 

vidējās izglītības ieguves vietā vienas klases (grupas) ietvaros, tad: 

 vakcinēts/pārslimojušais nodarbinātais izglītības procesā var nelietot deguna un mutes 

aizsegu; 

 vakcinēts/pārslimojušais izglītojamais izglītības procesā var nelietot deguna un mutes 

aizsegu izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes 

vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu 

pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu). 

 

Ja interešu izglītības īstenošana notiek ārpus pirmsskolas, pamata, vidējās vai 

profesionālās vidējās izglītības ieguves vietas, tad interešu izglītības īstenotājs, organizējot 

mācības klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz 

vienas un tās pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības 

grupas ietvaros organizētajām mācībām): 

40.12 1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta; 

40.12 2. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam 

nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 

izglītojamiem; 

40.12 3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā. 

 

! Nodarbinātie un izglītojamie, īstenojot interešu izglītības nodarbības ārpus vienas un tās 

pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) vai pirmsskolas izglītības grupas (izņemot 

bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību 

traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu 

mutes un deguna aizsega lietošanai), lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot gadījumus, ja 

tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves 

specifikas dēļ.  Iesakām mutes un deguna aizsegus lietot arī tiem nodarbinātajiem, kuriem 

ir sadarbspējīgs Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts.  

Neatkarīgi no interešu izglītības īstenošanas vietas un formas (izņemot sporta nodarbību 

īstenošanā iekštelpās, Ministru kabineta noteikumos sporta programmu īstenotājiem noteikts 

atsevišķs regulējums un nosacījumi) iespēju robežās jāievēro savstarpējā 2m distance,  

iespēju robežās jāievēro grupu, klašu nepārklāšanās. 

 

https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15373/download
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Izglītojamo pavadošo personu atrašanās telpās 

Izglītības iestādes vadītājs nosaka kārtību, izstrādā nosacījumus trešo personu klātbūtnei 

nodarbībās. Pavadošajām personām (asistentiem jāveic Covid-19 tests atbilstoši SPKC 

algoritmam 1x nedēļā). Vecākiem (pirmsskolas vecuma bērniem, 1. klases skolēnu vecākiem) 

atrašanās iestādē (stingri izvērtējot klātbūtnes nepieciešamību) atbilstoši vadītāja noteiktajai 

kārtībai. Pamatizglītības un vidusskolas pakāpē izglītojamo vecāki klātienes nodarbībās 

nepiedalās. Skola var noteikt prasības, ka tajās uzturas tikai vakcinētas, Covid-19 pārslimojušas 

personas, lai nodrošinātu drošu mācību vidi un samazinātu Covid-19 infekcijas izplatības 

riskus. Trešo pušu klātbūtne tiek maksimāli ierobežota.  

Izglītības iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā 

esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 

 

Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un 

pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai 

“Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai 

un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas 

riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par 

laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju 

tālākai rīcībai. Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, 

apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“. 

 

 

https://www.apturicovid.lv/

