
Izglītības procesa īstenošana 
2021./2022. mācību gadā

Klātienē drošā skolā



Jāvēdina telpas

Jāievēro

higiēna

Jāvalkā 

tīra maska

Jāievēro distance

Jātestējas, 

lai būtu droši

Jāvakcinējas, 

ja ir iespēja

Svaigs gaiss palīdzēs gan vīrusu 

izplatības ierobežošanai, gan 

možākam prātam 

Roku mazgāšana – vienkāršākais 

veids visdažādāko vīrusu profilaksei

Izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam, 

1.-3. klases skolēnus stundu laikā, 

mūzikas un sporta nodarbībās, kā arī, ja 

ir derīgs sertifikāts

Ja vien nav būtisku veselības stāvokļa 

ierobežojumu, efektīvākais ceļš uz normālu un 

pilnvērtīgu dzīvi visai sabiedrībai ir vakcinācija

Testēšanas mērķis skolās: monitorēt

bīstamos asimptomātiskos gadījumus

Attālums starp cilvēkiem ir šķērslis vīrusam 

Seši drošas uzvedības principi ikvienam 



ELASTĪBA ATBILDĪGI 

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Dibinātāja un 
direktora atbildība

Kārtība drošības 
principu ievērošanai

- Nosaka iekšējo kārtību un atbildīgos: 
distancēšanās, higiēna, veselības stāvokļa 
uzraudzība, plūsmu organizēšana un kontrole, 
koplietošanas telpu izmantošana, trešo personu 
(arī vecāku) apmeklējumi, testēšanas 
organizēšana, lēmumu pieņemšanas kārtība u.c.

- Vēdināšanas režīmi katrai telpai

- Masku valkāšanas regulējums

Droša kopiena

Izglītojamo (izņemot pirmsskolā) 
un nodarbināto regulāra 
testēšana, izņemot vakcinētos vai 
pārslimojušos

Kas ir droša skola?

Gatavība pielāgot 
mācību procesu 

Mācību, labjūtības un 
sociālā atbalsta 
pasākumi



Klātienē strādā tikai 

darbinieki, kuriem ir 

derīgs sertifikāts vai

negatīvs tests

[darbiniekus testē par 

valsts budžeta 

līdzekļiem]

1.
Bērni netiek testēti un 
nelieto masku

2.

Ja ir derīgs sertifikāts -
nodarbinātajiem maska 
nav jālieto

3. 

PIRMSSKOLA



1-8. KLAŠU SKOLĒNU VECĀKI 

VAR LEMT PAR IZGLĪTĪBU

ĢIMENĒ. TĀS NAV 

ATTĀLINĀTĀS MĀCĪBAS 

3. AR TESTU-

UZ PULCIŅU UN TRENIŅU!

4. JA SITUĀCIJA SKOLĀ MAINĀS,

LĒMUMU PIEŅEM 

SKOLAS DIREKTORS

Ja nav sertifikāta –

testēšana skolā

Skolā veiktais tests 

derīgs arī interešu izglītībai

Pamatots direktora lēmums

organizēt citādas mācības

Izglītība ģimenē –

Vecāku atbildība

1. MĀCĪBAS KLĀTIENĒ,
AR DERĪGU SERTIFIKĀTU 
VAI NEGATĪVU TESTU 

Klātienē

Pirms mācību gada sākuma (23.08.-30.08.) 

Pēc tam - saskaņā ar SPKC izstrādāto algoritmu.  

Testēšanu apmaksā no valsts budžeta 

2. TESTĒŠANA TIEM, 
KURIEM NAV SERTIFIKĀTS

VISPĀRĒJĀ UN PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA





• Klātienē ar derīgu sertifikātu vai negatīvu testu

Derīgs skolā veikts tests

• Sporta interešu/ievirzes nodarbībām specifisksa

prasības (t.sk. grupu lielums, nodrošināma platība u.c.)

Interešu izglītība

Klātienē – ar derīgu sertifikātu vai negatīvu testu. Derīgs 

skolā veiktais tests.

Papildu nosacījumi:

• aktivitātes notiek pēc iepriekšējā pieraksta

• Iekštelpās līdz 20 cilvēkiem, katram ne mazāk par 3 m2 –

ārtelpās līdz 40 dalībniekiem

• Regulāra telpu vēdināšana – vismaz 15 minūtes stundā

Darbs ar jaunatni

- arī profesionālā ievirze un neformālā 
izglītība



Izglītības procesa īstenošana attālināti (40.6 punkts)

Īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības

pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi

Var īstenot attālināti:

 tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna,

izolācija) pasākumi;

 tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē citu

izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ;

 individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros izglītojamiem ir paredzēti valsts

pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā;

 individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
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Izglītības iestādes dibinātāja kompetence (40.7 un 40.8 punkts)

Nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo lēmumus par attālinātā mācību procesa īstenošanu

 Apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem par

attālināto mācību procesu

 Līdz nākamās nedēļas pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam (ikvd@ikvd.gov.lv)

Svarīgi: Lēmumā jānorāda skaidrs pamatojums un informācija par attālinātā mācību procesa īstenošanu.

IKVD kontaktpersona: Uzraudzības departamenta direktora vietnieks, Kontroles nodaļas vadītājs Maksims

Platonovs. Tālr. 67507837, e-pasts: maksims.platonovs@ikvd.gov.lv
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IKVD iesniedzamā informācija par pieņemto lēmumu mācības īstenot attālināti
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Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar izglītības procesu un Covid-19

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0
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https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0


Paldies par uzmanību!

23.08.2021


