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Viedokļu dažādība par ierobežojumiem

Avots: Attieksme pret Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem. Latvijas iedzīvotāju interneta aptauja. SKDS (2020.gada 8. 
– 11. decembris).



Otrā semestra sākums vispārējās izglītības 
programmas apguvē

1.-6.klases izglītojamiem ziemas brīvdienas tiks pagarinātas par vienu
nedēļu – līdz 2021.gada 8.janvārim. (Lēmums MK 17.decembra sēdē)

NAV IZMAIŅU (no 4.janvāra): 

❑ 7.-12.klases izglītojamiem - mācības atsākas attālināti 2021.gada 4.janvārī

❑ pirmsskolas strādā klātienē bez izmaiņām

❑ speciālas izglītības iestādes strādā klātienē bez izmaiņām

❑ attālināti strādā profesionālās un augstākās izglītības iestādes



Semestra noslēgums/ ziemas brīvlaiks – ES valstis

Bez izmaiņām Ar izmaiņām

Īrija Lietuva

Ungārija Slovēnija

Rumānija Slovākija

Beļģija Polija

Zviedrija

Igaunija

Dānija

Grieķija

Francija

Austrija

Spānija

Nīderlande

Bulgārija

Malta



Mutes un deguna aizsegi

❑ Skolā nodarbinātie un izglītojamie klātienē mācību procesa laikā un ārpus tā
lieto mutes un deguna aizsegus.

❑ Atbilstoši Ministru kabinetā lemtajam izglītojamiem un pedagogiem tiks
nodrošināti mutes un deguna aizsegi.

❑ Izglītojamie un pedagogi ir iekļauti Ministru kabineta regulējumā nodrošinot,
ka valsts centralizēti sagādās un pašvaldības veiks aizsegu izsniegšanu.

❑ Katram plānots iegādāties astoņus mutes un deguna aizsegus.

❑ Kopā paredzēts iegādāties 2 905 872 mutes un deguna aizsegus.

❑ Sadarbībā ar Veselības ministrijas ekspertiem drīzumā būs pieejami ieteikumi
mutes uz deguna aizsegu lietošanai izglītojamiem.



Situācija skolās un maskas uz 16.12.
Sarkans – skolas klātienei slēgtas 
Dzeltens – maskas nav obligātas

Zils – maskas no 11 g.v. un+
Zaļš - maskas no 6 g.v. un jaunāki

14 dienu kumulatīvais 

rādītājs SPKC 

12.12.2020 maskas skolēniem maskas skolotājiem
56,3 Islande jā jā
75,6 Īrija jā jā
98,7 Norvēģija nē nē

116,4 Somija nē nē
204,6 Grieķija jā jā
218,8 Spānija jā jā
230,3 Francija jā jā
254,1 Beļģija jā jā
294,4 Malta jā jā
319,9 Lielbritānija jā jā
320,0 Vācija reģionāli reģionāli
423,9 Polija jā jā
425,9 Igaunija nē nē
432,2 Dānija reģionāli reģionāli
434,2 Slovākija jā jā
444,5 Latvija



Situācija skolās un maskas uz 16.12.
Sarkans – skolas klātienei slēgtas 
Dzeltens – maskas nav obligātas

Zils – maskas no 11 g.v. nn +
Zaļš - maskas no 6 g.v. un jaunāki

14 dienu kumulatīvais 

rādītājs SPKC 

12.12.2020 valstis

maskas 

skolēniem

maskas 

skolotājiem
459,4 Itālija jā jā
462,3 Rumānija jā jā
477,2 Nīderlande jā jā
499,9 Kipra jā jā
423,5 Austrija jā jā
533,4 Portugāle jā jā
514,7 Čehija jā jā
542,0 Bulgārija jā jā
734,1 Zviedrija nē nē
744,5 Ungārija nē nē

1001,9 Slovēnija jā jā
1186,5 Horvātija jā jā
1187,9 Lietuva jā jā
1292,9 Luksemburga jā Jā

Kopā

30

no 6 g.v. un 

jaunāki – 8, 

no 11 g.v. - 5 22/ reģionāli - 2



Pastiprināta telpu vēdināšana

❑ Infekcijas risku mazināšanai būtiska ir gaisa apmaiņa telpās, kur uzturas
pedagogi un nodarbinātie.

❑ Vēdinot jāveicina iespējami efektīvāka gaisa apmaiņa, atverot telpas logus un
durvis.

❑ Starpbrīdim atvēlēto laiku maksimāli izmanto vēdināšanai.

❑ Var apsvērt mācību stundas laikā veidot pauzes un, piemēram, ik pēc 20
minūtēm vēdināt telpas (vismaz 5 minūtes).

❑ Sadarbībā ar Veselības ministrijas ekspertiem drīzumā būs pieejami ieteikumi
telpu pastiprinātai vēdināšanai.



Vebināru sērija 
«Attālināta mācīšanās»

21.decembrī plkst. 15.00 

Mācību satura apjoma izvērtēšana attālinātas 
mācīšanās laikā.

• Tiešraide: 
https://www.facebook.com/Skola2030

Sērijā līdz šim ir notikuši 3 vebināri:

• Mācību darba organizēšana attālinātās mācīšanās laikā

• Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā.

• Efektīva mācību plānošana attālinātas vai kombinētas mācīšanās 
apstākļos

Vairāk info: www.visc.gov.lv www.skola2030.lv

https://www.facebook.com/Skola2030
https://www.youtube.com/watch?v=StM_y4cLMC0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XYX-UeO5UEU&feature=emb_logo
https://fb.watch/2qL_sas1bJ/
http://www.visc.gov.lv/
http://www.skola2030.lv/


Soļi, lai atgrieztos klātienē

Situācijai uzlabojoties, skolā jāizvērtē iespēja strādāt divās maiņās:

❑ 1.-6.klase no rīta,

❑ 9., 12.klase pēcpusdienā,

❑ Pakāpeniski jāplāno arī 7.-8., 10.-11.klases izglītojamo mācības klātienē,
piemēram, pa klašu grupām pārmaiņus - nedēļu skolā, nedēļu attālināti.



Paldies!


