Ārkārtējās situācijas laikā skolēni turpinās mācības klātienē
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Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpināsies klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek
pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un
pedagogiem. To paredz vakar, 2021. gada 9.oktobrī, valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”. Ārkārtējā situācija valstī tiek izsludināta uz 3 mēnešiem, rīkojums stāsies spēkā pirmdien, 11.oktobrī.
Izglītības iestādei ir jānodrošina, ka izglītības procesā un pasākumos skolā vienlaikus vienā telpā neatrodasdažādu grupu, klašu vai
kursu izglītojamie, šo principu ievērojot arī ārtelpās, starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā. Izglītības iestādes neorganizē,
nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes,
piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus. Tāpat ir jāierobežo trešo personu uzturēšanās
izglītības iestādes iekštelpās. Netiek rīkotas nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācības nometnes, kas tiek organizētas
epidemioloģiski drošā vidē.
Izglītības iestāžu darbinieki, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus var veikt, uzrādot
testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvarā veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem var piedalīties tikai tie skolēni,
kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Tiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, interešu izglītības un
profesionālās ievirzes programmas notiek attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas
izglītojamos):

•

vienas klases ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav citu klašu izglītojamie),

•

individuāli (izņemot bērnus, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā),

•

ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm.

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes īsteno epidemioloģiski drošā vidē. Ja nepieciešams krīzes atbalsts, tad aktivitātes
pieļaujamas arī epidemioloģiski nedrošā vidē, ja aktivitāšu organizācijā iesaistītās personas, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir ar
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Augstskolās un koledžās klātienē studiju procesā piedalās, tiek nodarbināti un sniedz pakalpojumus tikai ar sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personas, kam ir konsīlija sniegts atzinums par vakcinācijas atlikšanu, līdz vakcinācijas
kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.
Sportā noteiktas būtiskas izmaiņas – procesi, kas līdz šim bija paredzēti dzeltenajā režīmā, turpmāk būs zaļajā
(vakcinēts/pārslimojis) režīmā, bet ar papildus drošības nosacījumiem par telpu platību, ģērbtuvju noslodzi u.c.. Cilvēku skaits vienā
grupā telpā būs līdz 20, bet, ja tiek ievēroti visi drošības nosacījumi (grupu nepārklāšanās, platība u.c.), vienlaikus arī turpmāk
varēs darboties vairākas grupas. Nevakcinēti bērni telpās varēs sportot individuāli – viens pret vienu ar vakcinētu treneri (vienā
telpā nevarēs norisināties vairāki individuālie treniņi). Bez papildus drošības prasībām arī turpmāk būs pieejamas peldētapmācības
programmas bērniem līdz 12 gadiem (bet ne sporta peldēšanas treniņi). Sportošana telpās grupā iespējama arī vienas klases
ietvaros. Arī ārpus telpām grupu treniņos būs jāievēro “zaļais režīms”, grupas lielumam nepārsniedzot 20 personas. Bērnu un
jauniešu sporta treniņos ārpus telpām grupā līdz 20 varēs piedalīties arī izglītojamie ar skolā veiktu testu, kā arī pirmsskolas
izglītības iestāžu izglītojamie. Ja grupas nepārklāsies, vienlaicīgi varēs darboties vairākas grupas. Individuālas fiziskas aktivitātes bez
trenera ārpus telpām var notikt bez ierobežojumiem.
Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu
sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī
Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi gan iekštelpās, gan ārtelpās
drīkstēs norisināties arī dzeltenajā režīmā, bet testēšana jāveic par saviem līdzekļiem (skolas tests nederēs).
Arī visas sporta sacensības turpmāk norisināsies zaļajā režīmā ar papildus ierobežojumiem. Dzeltenajā režīmā būs atļaut organizēt
tikai starptautiskos sporta pasākumus (sportistiem no 16 gadiem), kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu sporta sacensības, ja
tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem. Skatītāji sporta sacensības un starptautiskus sporta pasākumus drīkstēs
apmeklēt, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošināti nosacījumi attiecībā uz publisku pasākumu
rīkošanu. Atsevišķos gadījumos noteikts pārejas periods līdz 18.oktobrim, kas attiecas uz jau izziņotajiem pasākumiem.
MK rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejams MK tīmekļvietnē.

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-skoleni-turpinas-macibas-klatiene

