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Izglītības iestādēm! 

 

2020. gada 1. decembrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada  

6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kurā tika 

noteikts, ka ārkārtējā situācija tiek pagarināta līdz 2021. gada 11. janvārim.  

Ministru kabineta 2020. gada 2. decembra rīkojums Nr. 719 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada  

6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” https://likumi.lv/ta/id/319183  

 

 

Rīkojuma grozījumi paredz:  

 Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un 

nodrošināt mācības attālināti, izņemot: 

o vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 6. klasei*,  

- vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no mācību 

norises telpas platības. 

o individuālu profesionālās vidējās izglītības programmu praktiskās daļas 

apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 

un kuru nav iespējams veikt attālināti. 

o individuālu profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguvi.  

Ievērojot visus epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības 

pasākumus ir pieļaujama izglītības iestādes individuāla apmeklēšana, lai  

saņemtu nepieciešamās konsultācijas vai cita veida atbalstu. 

 Pedagogi, administrācijas un tehniskie darbinieki izglītības iestādē mācību 

procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegu. 

 Izglītojamie (no 7 gadu vecuma) profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības programmu apguvē lieto mutes un deguna aizsegu gan mācību 

procesa laikā, gan ārpus tā, izņemot izglītības apguves procesu, kas saistīts ar 

instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu. 
(5.43.punkts [..]  publiskās iekštelpās, tai skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, 

lieto mutes un deguna aizsegus [..])  

 Visā valsts teritorijā noteikti vienādi izglītības programmu īstenošanas 

nosacījumi (dzēsts rīkojuma punkts par pašvaldībām ar paaugstinātu saslimstības 

rādītāju).  

 

Ņemot vērā augstos Covid-19 infekcijas saslimšanas rādītājus, katras izglītības 

iestādes un tās dibinātāja kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus individuālo 

nodarbību, tai skaitā pārbaudījumu norisei klātienē.  

Nav pieļaujama sesijas un semestra noslēguma eksāmenu organizēšana, pieaicinot 

klātienē komisijā papildu pedagogus.  

 

____________________________ 

*sākot no 2020. gada 7. decembra – no 1. līdz 4. klasei. 

 

https://likumi.lv/ta/id/319183

