
 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 

Nacionālā Mākslu vidusskola 
 

 

Reģ. Nr. 3334303165 
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048, tālrunis 67612332, e-pasts: info@nmv.lv, www.nmv.lv 

 

 

RĪKOJUMS 
Rīgā 

 

11.10.2021. Nr.1-12-N/N/178 
 
 

Par mācību procesa organizēšanu 
 

 Pamatojoties uz 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 2021. gada 

9. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 720 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (turpmāk – 

Noteikumi), nosaku: 

1. Sākot ar 2021. gada 11. oktobri Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu 

vidusskola” (turpmāk – PIKC NMV) klātienē: 

1.1. Īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vidējās profesionālās izglītības programmas; 

1.2. Īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas līdztekus vispārējās pamatizglītības ieguvei 

mūzikas un dejas jomā izglītojamajiem, kuri vispārējo pamatizglītību iegūst PIKC NMV, 

tālmācībā vai mājmācībā; 

1.3. Izglītojamie uzturas dienesta viesnīcā atbilstoši Noteikumos noteiktajām epidemioloģiskas 

drošības prasībām. 

2. Attālināti, izņemot izglītojamos ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, īsteno: 

2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” PIKC NMV 

struktūrvienībā “Jaņa Rozentāla Mākslas skola”; 

2.2. interešu izglītību (sagatavošanas kursus) mūzikas, mākslas un dejas jomā; 

2.3. profesionālās pilnveides izglītības programmu. 

3. PIKC NMV visās izglītības procesa īstenošanas vietās iekštelpās, t.sk. mācību klasēs, visas personas 

lieto sejas maskas, izņemot – bērni līdz septiņu gadu vecumam, kā arī personas mūzikas instrumenta 

spēles, vokālās mākslas vai dejas apguves procesā. 

4. PIKC NMV pedagogi, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem 

(turpmāk – darbinieki), kuriem nav vakcinācijas1 vai pārslimošanas sertifikāta2, savus darba 

                                              
1 derīgs sadarbspējīgs sertifikāts  – derīgs Eiropas Savienībā vienots digitāls vai papīra formāta ap liecinājums  par 

personas epidemioloģisko drošību Covid-19 infekcijas gadījumā noteiktā laikposmā. Derīgs sadarbspējīgs sertifikāts 

tiek izsniegts, lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta persona (turpmāk – vakcinācijas sertifikāts), vai 

apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 (turpmāk – pārslimošanas sertifikāts), vai apliecinātu, ka personai ir 

veikts Covid-19 tests un tā rezultāts ir negatīvs (turpmāk – testēšanas sertifikāts). 
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pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvaros veiktu 

Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs. 

5. Izglītības procesā klātienē: 

5.1. Piedalās izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

5.2. Piedalās izglītojamie ar rutīnas skrīninga testu, kuru veic atbilstoši PIKC NMV nozīmētās 

laboratorijas noteiktajai kārtībai, un kura rezultāts ir negatīvs.   

5.3. Izglītojamais, kurš atgriežas PIKC NMV pēc prombūtnes vai neiekļaujas PIKC NMV testēšanas 

grafikā, 72 stundu laikā pirms ierašanās PIKC NMV Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā. 

6. PIKC NMV ir tiesības attiecīgajai laboratorijai no Valsts izglītības informācijas sistēmas nodot  

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

personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)  un 

nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese 

un mobilā tālruņa numurs. 

7. Izglītojamam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts papīra vai digitālā formā, kuru  pēc 

pieprasījuma uzrāda PIKC NMV direktoram vai struktūrvienību vadībai, vai administrācijai.  

8. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatējis PIKC NMV ļoti augstu Covid-19 infekcijas 

izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta izglītības iestādes darbība klātienē.  

9. Izglītojamie, kuriem laboratoriski diagnosticēta Covid-19 infekcija vai tā noteikta pēc klīniskām 

pazīmēm, atrodas izolācijā. Izglītojamie izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.  

10. Izglītojamam mājas karantīnu noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc 

mājas karantīnas uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs.  

11. PIKC NMV neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes 

pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u.c.) ārpus izglītības iestādes, kā 

arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās.  

12. PIKC NMV, īstenojot izglītības procesu, novērš dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo atrašanos 

vienlaikus vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novērš to sajaukšanos ārtelpās starpbrīžos vai 

ārtelpu nodarbību laikā. 

13. PIKC NMV struktūrvienības var noteikt iekšējo kārtību, kas nosaka izglītības procesa norisi atbilstoši 

tās specifikai un nav pretrunā ar šajā rīkojumā noteikto.  

14. Par šī rīkojuma saturu PIKC NMV struktūrvienības informē izglītojamos un izglītojamo vecākus.  

 

 
Direktors (paraksts*)    J.Ziņģītis 
 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 

 

 
 

                                                                                                                                                    
2 pārslimojusi persona – persona, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu, un kurai kopš parauga 

ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2 v īrus a RNS, ir 

pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas  
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Ziņģītis  67612332 
janis.zingitis@nmv.lv  
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