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RĪKOJUMS
Rīgā
13.11.2021.

Nr. 1-12-N/N/207

Par mācību procesa organizēšanu
Pamatojoties uz 2021. gada 11. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 828 “Grozījumi
Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojums), Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā
Mākslu vidusskola” struktūrvienībās “Rīgas Doma kora skola”, “Jaņa Rozentāla Mākslas
skola”, “Rīgas Baleta skola” un “Emīla Dārziņa mūzikas skola” (turpmāk – PIKC NMV),
nosaku:
1. Sākot ar 2021. gada 15. novembri 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;
1.3. Īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu (ar kodu 30V) izglītojamajiem,
kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
1.4. Īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu (ar kodu 20V) PIKC NMV Jaņa
Rozentāla Mākslas skolā izglītojamajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts;
1.5. Īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu Mūsdienu ritma mūzika
izglītojamajiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
1.6. Īsteno interešu izglītību (sagatavošanas kursus) izglītojamajiem, kuriem ir vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts, vai individuālas nodarbības, uzrādot negatīvu testu;
1.7. Īstenojot šī rīkojuma 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. punktā minētās izglītības programmas
klātienē, jāievēro papildus drošības pasākumi:
1.7.1. Jānodrošina dalībnieku saraksts;
1.7.2. Jāievēro vismaz 2m distancēšanās, organizējot nodarbības tā, lai grupā būtu pēc
iespējas mazāks izglītojamo skaits;
1.7.3. Jānodrošina nodarbību telpu regulāra vēdināšana.

1.8. Izglītojamie uzturas dienesta viesnīcā atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajām
epidemioloģiskas drošības prasībām un dienesta viesnīcas iekšējai kārtībai.
2. PIKC NMV attālināti:
2.1. Īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” PIKC
NMV struktūrvienībā Jaņa Rozentāla Mākslas skola izglītojamajiem, kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;
2.2. Īsteno interešu izglītību (sagatavošanas kursus) izglītojamajiem, kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta (izņemot individuālas nodarbības, kurās
izglītojamie piedalās, uzrādot negatīvu Covid-19 testu);
2.3. Izglītības procesā piedalās izglītojamie un pedagogi, kuriem noteikta mājas karantīna
vai izolācija (ja to atļauj veselības stāvoklis).
3.

Izglītības procesā klātienē (t.sk. uzturas dienesta viesnīcā):
3.1. Piedalās izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
3.2. Piedalās izglītojamie ar rutīnas skrīninga testu, kuru veic atbilstoši PIKC NMV
nozīmētās laboratorijas noteiktajai kārtībai un kura rezultāts ir negatīvs;
3.3. 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.

4. Izglītības procesa nodrošināšanā (neatkarīgi no tā, vai izglītības process notiek klātienē vai
attālināti) piedalās nodarbinātie (pedagogi un darbinieki) ar derīgu Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu. Pedagogi un darbinieki, kas uzsākuši vakcināciju līdz 2021.
gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15.
decembrim, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai var turpināt pildīt savus darba
pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72
stundām. Testu testēšanas sertifikāta iegūšanai nodarbinātais apmaksā no saviem
līdzekļiem.
5. Nodarbinātie, ierodoties PIKC NMV darba vietā, pie skolas ēkas dežuranta rakstveidā
apliecina, ka tiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tie nav bijuši tiešā
kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija (pielikums
Nr.1)
6.

PIKC NMV ir tiesības attiecīgajai laboratorijai no Valsts izglītības informācijas sistēmas
nodot izglītojamo (un nodarbināto) 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 un nodarbinātajam (pedagogam vai darbiniekam) 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 izglītības iestādē ļoti augstu Covid19 infekcijas izplatības risku, triju dienu laikā tiek pārtraukta PIKC NMV darbība klātienē.
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9. Izglītojamie, kuriem laboratoriski diagnosticēta Covid-19 infekcija vai tā noteikta pēc
klīniskām pazīmēm, atrodas izolācijā. Izglītojamie izolāciju pārtrauc atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kārtībai.
10.

Izglītojamie un nodarbinātie, kuriem noteikta mājas karantīna, mājas karantīnu noslēdz
atbilstoši normatīvo aktu, kas nosaka Covid-19 drošības pasākumus, prasībām.

11. 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.
12. Profesionālās ievirzes un pamatizglītības programmās tiek nodrošināts, ka dažādu grupu,
klašu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, ārtelpās
starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā, izņemot EDMS mācību priekšmeta Ansambļa
spēle nodarbību laikā ne vairāk kā 5 izglītojamie, kuri vispārējo pamatizglītību iegūst PIKC
NMV.
13. Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos, PIKC NMV var
mācību procesu rotācijas kārtībā īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī
pamatizglītības (izņemot 1.-6. klasi) un vidējās izglītības pakāpē.
14. PIKC NMV direktors var pieņemt lēmumu par mācību procesa īstenošanu attālināti,
izvērtējot attiecīgās klases, kursa vai grupas mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības
iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai
klātienē.
15. Ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases, kursa vai grupas izglītojamiem izglītības process jāīsteno
attālināti, tad attālinātā formā mācības īsteno visai klasei, kursam, grupai.
16. PIKC NMV neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu
dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, koncerti, teātru un izstāžu
apmeklējumi u. c.) ārpus skolas, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos PIKC NMV
telpās.
17. Atļauta profesionālās izglītības (tai skaitā profesionālās ievirzes) programmas patstāvīgu
praktisko iemaņu individuālā apguve PIKC NMV telpās bez pedagoga klātbūtnes.
18. PIKC NMV struktūrvienība var noteikt iekšējo kārtību, kas nosaka izglītības procesa norisi
atbilstoši tās specifikai un nav pretrunā ar šajā rīkojumā noteikto.
19. PIKC NMV struktūrvienības (skolas) izstrādā telpu vēdināšanas plānus atbilstoši to
darbības specifikai.
Atcelt 21.10.2021. direktora rīkojumu Nr. 1-12-N/N/185 “Par mācību un darba procesa
organizēšanu ārkārtējās situācijas laikā”
Uzdodu par šī rīkojuma saturu PIKC NMV struktūrvienībām informēt izglītojamos, izglītojamo
vecākus/likumiskos pārstāvjus un nodarbinātos.

Direktors

(paraksts*)

J.Ziņģītis

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Ziņģītis 67612332
janis.zingitis@nmv.lv
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Pielikums Nr.1
Pie 21.10.2021. rīkojuma Nr.1-12-N/N/185
Ierodoties PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”, ar savu parakstu apliecinu, ka man
nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un es neesmu bijis/-usi tiešā kontaktā ar
personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija:
Datums

Pulksteņa laiks

Vārds, Uzvārds

Paraksts
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