
 

Par 2020.gada 9.jūnija MK noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu 
 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 1.puntu 

Ministru kabinets var izdot ārējos normatīvos aktus – noteikumus, ja likums Ministru 

kabinetu tam īpaši pilnvarojis. 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka 

Covid-19 infekcijas izplatīšanās vai izplatīšanās draudu gadījumā Ministru kabinets 

epidemioloģiskās drošības nolūkos var noteikt: īpašus epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, kurus personām nepieciešams veikt (7.punkts) un izglītības procesa 

organizēšanas nosacījumus un kārtību, tai skaitā mācību procesa nodrošināšanai 

attālināti (8.punkts). 
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2. apakšpunktu klātienes izglītības procesā 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes apguvē var piedalīties izglītojamie ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra 

vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru ir jāuzrāda par izglītības 

procesa īstenošanu atbildīgajai personai. 

Izglītības iestāde, veicot izglītojamā testēšanu, ir tiesības nodot minēto 

izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, 

reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa 

numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, 

klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja 

elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu 

ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga 

izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi 

(Noteikumu 40.
9
punkts). 

Tāpat Noteikumu 40.
11

 punktā ir noteikti izņēmumu gadījumi, kad klātienes 

izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpām var nelietot mutes un deguna 

aizsegu. 

Tādējādi bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva 

testa vai atteikums lietot mutes un deguna aizsegu, izglītojamais nevarēs piedalīties 

klātienes mācībās. Vecākiem ir tiesības savam bērnam izvēlēties mācību satura 

apguvi ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei (ieskaitot). Vecākiem, izvēloties 

mācību satura apguvi ģimenē, nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa 

atzinumu.  

Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - 

par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, izglītības 

iestāde sniedz metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi. 
Mācību procesam mājās Skola nodrošina: 

 Mācību grāmatas; 

 Organizē izglītojamo zināšanu pārbaudi, atbilstoši noteiktajam grafikam; 

 Atsevišķos gadījumos var sniegt metodisko palīdzību. 



 

     Ja tiek konstatēts, ka bērns ģimenē nesaņem pilnvērtīgu atbalstu un nespēj apgūt 

mācību saturu, skola informē atbildīgās iestādes, kuru pienākums būs izvērtēt vecāku 

iespējas nodrošināt bērnam atbilstošu izglītību. 

 

Lūgums lēmumu par apmācību ģimenē pieņemt pārdomāti un atbildīgi! 

 

Kā pieteikt bērnu apmācībai ģimenē? 

 

 Bērna likumiskajam pārstāvim ir jānosūta iesniegums Skolas direktorei. Tam 

jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu vai nosūtītam, izmantojot portālu 

latvija.lv “Iesniegums iestādei” vai iesniegtam personīgi Skolas kancelejā. 

 Vecāku iesniegums tiks saskaņots ar RD Izglītības, kultūras un sporta 

departamentu. 

 Šie noteikumi nav attiecināmi uz 9.- 12. klašu izglītojamajiem. 

 

 

 


