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No 1. jūnija vairākas izglītības jomas aktivitātes varēs īstenot klātienē 

 

Valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās 

izglītības pakāpē, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo mācību process, interešu 

izglītības process, kā arī vēl vairākas sporta aktivitātes varēs noritēt klātienē no 2020. gada 

1. jūnija.  

 

Par šādiem nosacījumiem šodien lēma Ministru kabinets, pieņemot grozījumus 2020. gada 12. 

marta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Izglītības un zinātnes ministrija 

(IZM) rosināja atvieglot Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas līdzšinējo regulējumu, lai 

pakāpeniski atgieztos pie pilnvērtīga izglītības procesa. Respektējot iepriekš noteiktos 

ierobežojumus, daudzas izglītības jomas aktivitātes varēja īstenot tikai daļēji. 

 

Šīs dienas lēmums nozīmē, ka arī augstākās izglītības pakāpē valsts pārbaudījumi varēs noritēt 

klātienē, ja tie nebūs iespējami attālināti. Klātienes formātu varēs izmantot arī profesionālās 

kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem. 

 

Sabiedrība gaidīja regulējumu attiecībā uz bērnu un jauniešu nometnēm, un šodien pieņemtie 

rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 1. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti 

dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to 

formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – ir sagatavotas nometņu rīkošanas vadlīnijas, 

kuras tiks nodotas nometņu organizatoriem. Par interešu izglītības nometnēm papildu 

informāciju varēs saņemt Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamentā, par 

sporta nometnēm – IZM Sporta depatamentā. 

 

Attiecībā uz sportistiem šīs dienas lēmums nozīmē, ka, neievērojot 2 m distanci, būs atļauti 

sporta treniņi (nodarbības) tādiem sportistiem, kuri ir Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas 

Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta 

spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista 

pienākumus. Tomēr tas nebūs attiecināms uz cīņu sporta veidu sportistiem. 

 

Lai gan valdība izšķīrās par Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ierobežojumu mazināšanu, 

tomēr jāatceras, ka nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai joprojām ir 

spēkā – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas 

noteikumus. Visās sabiedrības darbības jomās pakāpeniski ir jāatgriežas pie ierastā dzīves ritma, 

bet izšķirošs būs individuālās atbildības faktors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros epidemioloģiskās 

drošības noteikumus, kā arī izglītības un sporta procesa organizatoru prasības, jau tuvākajā laikā 

parādīs, vai Latvijas sabiedrība spēj organizēti rīkoties, turpinot Covid-19 izraisītās slimības 

ierobežošanu. 
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