
Piemērojami no 2020.gada 17.oktobra 

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības 

programmu un nodarbību īstenošanai  
 

Vispārējie nosacījumi 

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)  

 

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs 

pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks 

attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī, valdībā pieņemtie grozījumi 

noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai. 

 

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.  

 

Aktualizētā informācija (MK noteikumu Nr.360 27.5 apakšpunkts): 

1. No 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 6.novembrim interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, (izņemot sportā 

un izglītības iestādēs, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās 

vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības 

programmu), kā arī amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā koris, orķestris, tautas 

mūzikas ansamblis, deju vai citi tautas mākslas kolektīvi) īsteno izglītības 

programmas apguves vai mēģinājumu procesu attālināti vai klātienē tikai 

individuāli.  
2. Izglītības programmas apguves vai mēģinājumu procesu ietvaros 

nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu 

pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un 

personas no citas apguves grupas, klases vai kolektīva. 

 

 Ja pirmsskolas izglītības iestādes grupiņā vai vispārējās izglītības 

iestādes vienā klasē vai tās pašas klases grupā paralēli obligātās 

izglītības procesa nodarbībām tiek īstenota interešu izglītības 

nodarbība, tad tas ir atļauts.   
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 Izglītības iestādes vadība izvērtē situāciju un apzinās visus 

iespējamos riskus un drošības pasākumus, ja interešu izglītības 

nodarbību vada pedagogs, kurš vienlaicīgi strādā ar bērniem vēl citās 

izglītības iestādēs. 

 

Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura 

centram, Veselības ministrijai un Slimību profilakses un kontroles centram, ir 

izstrādāti Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai (skat. 

https://izm.gov.lv/images/ieteikumi_piesardz_pas.pdf), kuri attiecināmi arī uz 

individuālām nodarbībām un izglītības procesa organizēšanu interešu izglītības 

iestādēs vai organizācijās (piemēram, kultūras nams, studija, NVO), kuras īsteno 

interešu izglītību (turpmāk – Iestāde). 

 

 

Iestāde: 

- nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā arī 

personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtni 

interešu izglītības nodarbībās; 
- nosaka kārtību un atbildīgo par MK noteikumu Nr. 360 4.punktā noteikto 

pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo 

un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu 

izmantošanu; 
- iepazīstina ar minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, 

pedagogus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī publisko Iestādes vai 

dibinātāja tīmekļvietnē; 
- Individuālās nodarbības klātienē atbilstoši Iestādes dibinātāja lēmumam 

un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai, ja vien pašvaldība vai Slimību profilakses 

kontroles centrs nav noteicis atsevišķus drošības pasākumus, kas nosaka visu (arī 

individuālo) nodarbību īstenošanu attālināti.  

 
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“. 

Iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī 

spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 
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