
Izmaiņas izglītības iestāžu darbībā, kuras īsteno profesionālās 

kultūrizglītības programmas  

 

2021. gada 1. aprīlī Ministru kabinetā tika nolemts pēc 2021. gada 6. aprīļa neturpināt 

Covid-19 dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, kā arī tika veikti grozījumi Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Profesionālās ievirzes kultūrizglītības jomas audzēkņi mācās attālināti kopš pagājušā gada 

oktobra. Ņemot vērā profesionālās izglītības specifiku, īpaši mūzikas izglītības programmu 

apguvē, klātienes konsultācijas ir vitāli nepieciešamas tiem audzēkņiem, kuriem šajā pavasarī 

jākārto noslēguma pārbaudījumi, kā arī, lai nostiprinātu attālinātu mācību laikā iegūtās 

zināšanas un prasmes un saņemtu nepastarpinātu pedagoga atbalstu. Tāpat iespējai saņemt 

konsultāciju un atbalstu klātienē ir būtiska loma priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

mazināšanai kultūrizglītības nozarē. 

Grozījumi PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ no 2021. gada 7. aprīļa 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, izņemot klātienē:  

● nodarbības ārtelpās vienas klases (grupas, kursa) izglītojamiem (ne vairāk kā 10 

personu grupās) - ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto 

nodarbību skaita; 

● individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā 

paredzēts kārtot noslēguma pārbaudījumus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību - 

izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam un 

kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un 

iegūt atbilstošu profesionālo izglītību  

 

Individuālo klātienes konsultāciju norise organizējama atbilstoši izglītības iestādē 

noteiktajai kārtībai. Kopējās vadlīnijas drošības nosacījumu ievērošanai: 

● Konsultācija drīkst ilgt ne vairāk kā 40 minūtes; 

● Tās laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru 

distanci; 

● Tiek lietoti roku dezinfekcijas līdzekļi un telpas pastiprināti vēdinātas pēc katras 

konsultācijas; 

● Izglītības iestāde nodrošina audzēkņu plūsmu, lai novērstu kontaktu; nodrošina, ka 

izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības 

iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). 

 

Konsultācijas drīkst īstenot vienlaikus diviem vai vairāk izglītojamiem, ja viņi ir no vienas 

mājsaimniecība! 

Individuālo konsultāciju laikā mutes un deguna aizsegu drīkstēs nelietot pūšaminstrumentu 

spēles, dziedāšanas un dejošanas jomas audzēkņi, ja pēdējo 72 stundu laikā pirms konsultācijas 

būs veikuši izmeklējumu Covid-19 diagnostikai un tas būs negatīvs. 

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

un tās dibinātāja kompetencē ir atbildīgi izvērtēt riskus klātienes nodarbību un individuālo 

konsultāciju organizēšanai! 
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