Tiesiskuma pārraudzības jautājumi
Covid-19 infekcijas ierobežojumu laikā
Uzraudzības departamenta
direktora vietnieks
Maksims Platonovs

Par ko šodien runāšu?
▪ piemērojamie normatīvie akti
▪ aktuālas informācijas sniegšana kvalitātes dienestam par izglītības iestādei
vai personām noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem un izglītības
iestādes tālāko rīcību
▪ izglītības ieguve ģimenē (mājmācība)
▪ attālināto mācību nodrošināšana
▪ C modeļa izvēles pamatotība
▪ papildu prasība izglītojamā mācību norises telpas platībai
▪ interešu izglītības īstenošana
▪ speciālo izglītības iestāžu darbība
▪ aktuālie problēmjautājumi
▪ atbildes uz jautājumiem

Covid-19 infekcijas ierobežojumu laikā
piemērojamie normatīvie akti
▪ izglītības jomu reglamentējošos normatīvos aktus piemēro tiktāl, ciktāl to
neierobežo speciālās tiesību normas
▪ Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 "Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu", pieejams: http://likumi.lv/ta/id/318517
▪ Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", pieejami:
http://likumi.lv/ta/id/315304
▪ Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/315278
▪ …

Tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
(anotācija)

Papildu informācija – 1

https://www.izm.gov.lv/lv/par-20202021-macibu-gadu
https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/4870452492994881/
(preses konference par piesardzības pasākumiem izglītībā)

Papildu informācija – 2

https://ikvd.gov.lv/

https://www.visc.gov.lv/lv/jaunumi?category%5B103%5D=103

Informācijas sniegšana par izglītības iestādei vai personām
noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem
un tālāko rīcību – 1
▪ pašizolācija
▪ izolācija
▪ karantīna
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Informējam, ka X.vidusskolā 5.b klasei un 8 pedagogiem ir noteikta karantīna
no 26.11.2020. līdz 05.12.2020. sakarā ar to, ka vienam 5.b klases skolēnam
ir diagnosticēta COVID-19 infekcija

Informācijas sniegšana par izglītības iestādei vai personām
noteiktiem obligātiem pretepidēmijas pasākumiem
un tālāko rīcību – 2
▪ informācija jāsūta uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
▪ kontaktpersona: Dace Vansoviča, tālr.28611502, dace.vansovica@ikvd.gov.lv
▪ informācija jāsūta par jauniem gadījumiem vai to izmaiņām, «C» modeli, būtu
vēlams arī par «atgriešanos» ieratajā darba ritmā
▪ pēc iespējas noskaidrot SPKC noteiktos karantīnas laikus

▪ neizmantot terminu «darbinieks»

Izglītības ieguve ģimenē (mājmācība)

▪ izglītības ieguve ģimenē ir nošķirama no attālināto mācību nodrošināšanas

līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemēro prasību
iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu

Attālināto mācību nodrošināšana

▪ Ja izglītības iestādē, klasē vai grupā noteikts klātienes mācību modelis (A), bet
izglītojamam ir attaisnojošs iemesls izglītības iestādes neapmeklēšanai –
izglītojamais ir saslimis, izglītojamam jāatrodas pašizolācijā, izolācijā vai
karantīnā u.tml. – tad izglītojamais izglītības iestādi neapmeklē, par to
izglītības iestādes noteiktajā kārtībā un termiņā informējot izglītības iestādes
atbildīgo personu. Šāds kavējums ir uzskatāms par attaisnotu un izglītojamam
nodrošināmas mācības attālināti.
▪ Ģimenes bažas par iespējamu inficēšanos, izglītojamam apmeklējot izglītības
iestādi (t.sk. pirmsskolu), šobrīd normatīvajos aktos nav noteikts kā pamats
izglītības iestādes neapmeklēšanai. Šādā gadījumā vecākiem jāvēršas izglītības
iestādē, lai individuāli pārrunātu konkrēto situāciju un iespēju robežās rastu
abpusēji pieņemamu risinājumu.
▪ Ja izglītības iestādē, klasē vai grupā noteikts B (daļēji attālināti) vai C
(attālināti) mācību modelis, vecākiem jāņem vērā izglītības iestādes noteiktā
kārtība.

C modeļa izvēles pamatotība

Izglītības ieguves procesu var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti:
▪ ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un
kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus vai izglītojamam
jāievēro pašizolācija
▪ ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai
teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības
pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai

Individuālās konsultācijas klātienē

▪ Izņēmuma gadījumā 7.-12.klašu izglītojamiem var notikt individuālas
konsultācijas klātienē, ja nav iespējams rīkot konsultācijas attālināti, pedagogs
savus pienākumus veic uz vietas izglītības iestādē un ja tam piekrīt gan
pedagogs, gan izglītojamais.
▪ Izglītības iestādei un pedagogam ir jānodrošina un jāplāno konsultācijas tādā
veidā, lai tās savstarpēji nepārklājas un konsultējamie nesatiekas, kā arī
jāievēro distancēšanās prasības.
▪ Organizējot klātienes konsultācijas, ir jānodrošina vienlīdzības princips (visiem
izglītojamiem, kam konsultācijas nepieciešamas, jābūt vienādām tiesībām tās
apmeklēt).
▪ Izglītības iestādei ir jāizvērtē, vai un kādā veidā visas notikušās klātienes
konsultācijas pedagogam tiks apmaksātas.

Papildu prasība
izglītojamā mācību norises telpas platībai
▪ Papildu prasība vispārējās izglītības programmas apguves ietvaros nodrošināt
1.-6.klases izglītojamam ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības ir
nepieciešama, lai izglītības procesa norises laikā tiktu nodrošināta iespēja
ievērot distanci gan pedagogiem no izglītojamiem, gan izglītojamiem savā
starpā un tiktu novērsta telpu pārblīvētība.
▪ Rosinām konkrētai mācību norises telpu platībai noteikt maksimāli pieļaujamo
izglītojamo skaitu (piemēram, 60 m2 mācību norises telpā vienlaicīgi pieļaujot
uzturēties ne vairāk kā 20 izglītojamiem (60 m2 / 3 m2)) un, ja vien to pieļauj
mācību telpas un tajā esošo mēbeļu tehniskā specifikācija, arī starp
izglītojamiem iespēju robežās nodrošināt divu metru distances ievērošanu
(piemēram, mainot mācību telpas iekārtojumu un novietojot solus atstatus
vienu no otra vai izretinot izglītojamos).

Interešu izglītības īstenošana

pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju (rīkojuma 5.40.p.):
▪ interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve var notikt tikai
attālināti (rīkojuma 5.39.1.p.)
▪ sporta interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve var
notikt tikai attālināti vai ārtelpās, vienlaikus max 10 personas un neizmantojot
ģērbtuves (rīkojuma 5.39.3. + 5.17.1.p.)
pārējās pašvaldībās bez "jauniem" ierobežojumiem:
▪ interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve var notikt
tāpat kā līdz šim (rīkojuma 5.13.4.p.)
▪ sporta interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve var
notikt tāpat kā līdz šim (rīkojuma 5.17.1. un 5.17.2.p.)

Speciālo izglītības iestāžu darbība

pašvaldībās ar paaugstinātu saslimstības rādītāju (rīkojuma 5.40.p.):
▪ speciālās izglītības iestādes var turpināt nodrošināt izglītības programmas
apguvi tikai 1.-4.klasē, izpildot min 3m2 platību un mutes un deguna aizsegu
lietošanu pedagogiem (rīkojuma 5.39.1.2.p.)
(iesniegti precizējumi, tos plānots pieņemt nākamās nedēļas sākumā)

pārējās pašvaldībās bez "jauniem" ierobežojumiem:
▪ speciālās izglītības iestādes turpina nodrošināt izglītības programmu apguvi,
tostarp bez papildu prasībām telpām un aizsegu lietošanai (5.13.2.5.p.)

Aktualizējamie jautājumi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dibinātāja atbalsts izglītības iestādei
savlaicīga komunikācija ar iesaistītajām pusēm, it sevišķi vecākiem
tiešsaistes nodarbības īpatsvara palielināšana
izglītojamo dalības attālinātajā mācību procesā uzraudzība
veicamo uzdevumu apjoma pārskatīšana
atgriezeniskās saites regulāra nodrošināšana
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana
Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu (informēšana, distancēšanās,
higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību
ievērošanu
▪ siekalu testu izmantošana

Atbildes uz jūsu jautājumiem…

būt
uzklausītam

saņemt
skaidrojumu

gūt
apstiprinājumu

saņemt
ieteikumus
gūt
iedrošinājumu

sazinoties telefoniski ar
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
darbiniekiem
www.ikvd.gov.lv/kontakti
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Paldies par uzmanību!
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
tālrunis: 67222504, fakss: 67228573, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
tiešais tālrunis 67507837, mobilais tālrunis: 28641336
e-pasts: maksims.platonovs@ikvd.gov.lv

