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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 
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