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20/10/2021 

Grozījumi MK rīkojumā Nr. 720 
 

Šodien, 2021. gada 20. oktobrī, pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021. gada  

9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”1 (turpmāk – Rīkojums) –

Ministru kabineta rīkojums Nr. 7482. 

Vienlaikus atgādinām, ka joprojām un līdz 2022. gada 11. janvārim valstī noteikta 

ārkārtējā situācija. 
 

 

Rīkojuma grozījumi paredz: 

 līdz 2021. gada 29. oktobrim pagarinātas rudens brīvdienas vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes programmu audzēkņiem. 

 no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim pārtraukt mācību procesa 

norisi klātienē un nodrošināt: 

o profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un profesionālās vidējās 

izglītības programmu apguvi attālināti; 

o pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 

izglītības programmu apguvi attālināti. 

 no 2021. gada 1. novembra atļauta: 

o profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas 

patstāvīgu praktisko iemaņu individuālā apguve izglītības iestādē bez pedagoga 

klātbūtnes; 

o vispārējās izglītības programmas apguve no 1. līdz 3. klasei klātienē. 

 visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas 

personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu 

infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām 

noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. Lai mazinātu Covid-19 izplatības 

riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā 

vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas 

izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem. 

 

Par skolēnu testēšanu3 – 

No 21. oktobra tiek pārtraukta iknedēļas skolēnu un izglītības iestādēs nodarbināto 

testēšana vispārizglītojošās skolās un profesionālās izglītības iestādēs. 

1.-3. klašu skolēniem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem - no 25. līdz 29.oktobrim, 

pēc spēkā esoša grafika, 4.-12. klašu skolēniem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un 

izglītības iestādēs nodarbinātajiem – testēšana atsāksies pirms mācību atsākšanas klātienē.  

Precīzāka informācija tiks sniegta turpmāk. 

                                                             
1 https://likumi.lv/ta/id/326729.  
2 https://m.likumi.lv/ta/id/327024-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-9-oktobra-rikojuma-nr-720-par-

arkartejas-situacijas-izsludinasanu  
3 https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/par-skolenu-testesanu-skolas-brivlaika  
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Dienesta viesnīca 

Profesionālās izglītības programmas izglītojamais ir tiesīgs uzturēties dienesta viesnīcā, 

ja, pamatojoties uz izglītības iestādes psihologa vai sociālā pedagoga  ierosinājuma, par to 

lēmusi izglītības  iestāde. Šādā gadījumā dienesta viesnīca uzskatāma par izglītojamā 

dzīvesvietu un izglītojamais ievēro Rīkojuma 5.49. apakšpunktā noteiktos nosacījumus (par 

personu pienākumu uzturēties savā dzīvesvietā un aizliegumu pārvietoties ārpus tās laikposmā 

no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00, u.c.). Izglītojamam, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta, nodrošina rutīnas skrīningu, kā arī antigēna testu reizi nedēļā. 

 Par izglītojamiem, kuri uzturas dienesta viesnīcā, izdodams izglītības iestādes vadītāja 

rīkojums. 

 

 

ATGĀDINĀM: 

 No 2021. gada 15. novembra klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās 

tikai tās personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 

 Ārkārtējās situācijas laikā darba devēji organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja 

norīkojumu darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina 

darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.  

Minēto faktu apliecina izglītības iestādes vadītāja rīkojums. 

 

 Par mācību procesa organizāciju un tā izmaiņām izdodams izglītības iestādes vadītāja 

rīkojums un informējami izglītojamie un vecāki. 

 

 

Kultūras saturu mājsēdes laikā iesakām baudīt virtuāli, izmantojot Kultūras ministrijas 

apkopotos resursus tīmekļvietnes sadaļā Ēkultūra (https://www.km.gov.lv/lv/ekultura-digitalie-

resursi-un-e-pakalpojumi). Tā papildināta ar jaunāko Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „KultūrELPA” ietvaros radīto saturu. 

 

 

Lai visiem laba veselība! 
 

 
 

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļa  

Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv  
E-pasts: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv 
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