
Piemērojami no 2020.gada 21.augusta 

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības 

programmu un nodarbību īstenošanai  
 

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā 

ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-

covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 

infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, 

distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, 

lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības 

problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un 

līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu 

izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.  

 

Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura 

centram, Veselības ministrijai un Slimību profilakses un kontroles centram, ir 

izstrādāti Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (skat. 

https://izm.gov.lv/images/ieteikumi_piesardz_pas.pdf), kuri attiecināmi arī uz 

izglītības procesa organizēšanu interešu izglītības iestādēs vai organizācijās 

(piemēram, kultūras nams, studija, NVO), kuras īsteno interešu izglītību 

(turpmāk – Iestāde). 

Iestāde: 

- nepieļauj personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni, kā arī 

personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, klātbūtni 

interešu izglītības nodarbībās; 
- nosaka kārtību un atbildīgo par MK noteikumu Nr. 360 4.punktā 

noteikto pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par 

izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas 

telpu izmantošanu; 
- iepazīstina ar minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, 

pedagogus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī publisko Iestādes vai 

dibinātāja tīmekļvietnē; 
- izglītības procesu atbilstoši Iestādes dibinātāja lēmumam un izglītības 

iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti. 
Iestādes, plānojot un organizējot mācību procesu atbilstoši savas darbības 

specifikai, piemēro Ieteikumus mācību procesa organizēšanai vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 

laikā. (skat. https://izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc.pdf) 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar 

izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības 

ar dažādu grupu vai klašu izglītojamiem un pieaicinātiem skolotājiem vai 

pulciņu vadītājiem, Iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un 

higiēnas prasību īstenošanu. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu 

pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams 

distancēties, un pasākumiem ārpus telpām. Iestāde, organizējot ārpusstundu 

pasākumus vai piedaloties citu iestāžu vai organizāciju īstenotajos pasākumos, 

ievēro tā brīža valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un piesardzības 

pasākumus. 

Papildu nosacījumi: 

1. Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu nosaka Iestāde, kura 

īsteno interešu izglītības programmu, ņemot vērā konkrētas vietas, telpu, 

aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus apstākļus 

konkrētajā situācijā.  

2. Nodarbības rīko katrai interešu izglītības nodarbību grupai atsevišķi, 

nepieļaujot šo grupu krustošanos, drūzmēšanos iestādes koplietošanas telpās 

(piemēram, tualetēs, gaiteņos, garderobēs). 

3. Iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmu, nodrošina 

nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti atbilstoši Noteikumu Nr. 360 

prasībām. 

4. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju 

robežās ievēro 2 m distancēšanos un nedrūzmēšanos. Vairāku dziedātāju grupa, 

kora dziedātāji un vokālo ansambļu dalībnieki ievēro 2 m distanci. Vienas 

grupas ietvaros 2 m fizisku distancēšanos var neievērot skolēnu skatuves runas 

un teātra dalībnieki, dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva/orķestra 

dalībnieki (MK noteikumu Nr. 360 6.2.8.apakšpunkts).  

5. Interešu izglītības organizatori un īstenotāji, veidojot interešu 

izglītības nodarbības un aktivitātes, ņem vērā, ka lielākā grupā pastāv lielāks 

inficēšanās risks.  

6. Organizējot nodarbības un aktivitātes lielām skolēnu grupām, izvērtē 

iespēju īstenot nodarbības un aktivitātes dalītās grupās, lai samazinātu 

vienlaicīgi kopā esošo skolēnu skaitu.  

7. Iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmu, izstrādā nodarbību 

norises grafiku. Nodarbības ilgums iekštelpās nepārsniedz divas mācību stundas 

(ar pārtraukumu pēc katras mācību stundas), pārtraukuma laikā tiek nodrošināta 

telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes. 

8. Iestāde iespēju robežās nodrošina, ka izglītojamie lieto tikai 

personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba 

rīkus u.c. piederumus. Izglītojamie savas drošības un veselības nolūkos var 

izmantot mutes un deguna aizsegu. 

9. Iestādē iespēju robežās mazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu 

skaits (t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) Pēc nodarbības 

veic koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu 

roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju. 
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10. Iestādē izvieto vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz 

grīdas. Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana organizē tā, lai 

nepieļautu pulcēšanos un drūzmēšanos. 

11. Iestādē nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, 

pakalpojumu sniedzējiem un citiem Iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot 

roku higiēnu.  

12. Interešu izglītības norises vietā ir izvietota izglītojamiem pieejama, 

skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes 

telpās:  

“Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko 

vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes 

apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, 

piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, 

tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas 

līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!” 

13. Iestādē nepieciešams īpaši izvērtēt skolēnu pārvadāšanas 

nepieciešamību, došanos izglītojošās ekskursijās, ja interešu izglītības aktivitātes 

saistītas ar došanos ārpus interešu izglītības galvenās norises vietas. Priekšroka 

dodama individuāliem risinājumiem, piesaistot vecākus un privātos 

transportlīdzekļus vai organizējot kopīgu transportu atsevišķām skolēnu grupām, 

kuras ikdienā darbojas kopā. Šādu aktivitāšu ietvaros iespēju robežās izvairīties 

no sabiedriskā transporta, īpaši ja tas ir pārpildīts, izmantošanas. 

14. Iestāde regulāri veic telpu uzkopšanu. Detalizēta informācija par telpu 

tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija. 

15. Iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā 

brīdī spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 

 16.Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos 

pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu 

noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama 

mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, 

kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis 

ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par 

laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un 

informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu  informāciju par lietotni var iegūt, kā arī 

to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“. 

 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija
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