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Rīgā 2020. gada 6. novembrī (prot. Nr. 69 2. §) 

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 

5. Ārkārtējās situācijas laikā: 

5.13. izglītības jomā: 

5.13.1. turpināt sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu; 

5.13.2. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un 

nodrošināt mācības attālināti, izņemot: 

5.13.2.1. pirmsskolas izglītības programmas apguvi, ja izglītības iestādē 

nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus. 

Mutes un deguna aizsegu var nelietot šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētās 

personas; 

5.13.2.5. programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē 

"Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās 

izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem; 

 

5.13.4. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvi nodrošināt attālināti (neattiecas uz šā rīkojuma 5.17.1. apakšpunktā minēto 

sporta treniņu (nodarbību) norisi ārtelpās); 

5.13.5. ja izglītības iestādei, izglītības iestādes izglītojamam vai nodarbinātajam 

Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, 

izglītības iestādei par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informēt Izglītības 

kvalitātes valsts dienestu; 

5.13.6. ieslodzījuma vietās pārtraukt pieaugušo profesionālās tālākizglītības, 

profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu apguvi; 

5.13.7. noteikt, ka ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.–4. klases 

izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais 

semestris sākas 2021. gada 25. janvārī, savukārt 5. un 6. klases izglītojamiem 

ziemas brīvdienas ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 8. janvārim un 

otrais semestris sākas 2021. gada 11. janvārī. Minēto nosacījumu nepiemēro 

sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēm; 

5.17. sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības programmu ietvaros, organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

5.17.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus 

organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta 

darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta 

norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja 

dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības 

atsevišķa uzraudzība; 

5.17.2. pārtraukt sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, 

norisi iekštelpās, izņemot šā rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā minētajām personām. 


