
Nodarbinātie un skolēni mācību procesā 
klātienē var piedalīties ar Covid-19 
sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu

Pirmie testi nevakcinētiem skolēniem jānodod no 23. līdz 
30. augustam. Skolēnu testēšanu apmaksās valsts

Skolēni bez sertifikāta vai negatīva testa klātienes mācībās 
piedalīties nevarēs. Vecākiem ir tiesības skolēniem 
no 1. līdz 8. klasei izvēlēties izglītību ģimenē

Koplietošanas telpās sejas maskas jālieto visiem

Bērniem sejas maskas nav jānēsā. Nodarbinātie sejas 
maskas var nenēsāt, ja ir Covid-19 sertifikāts

Mācību telpās sejas maskas var nelietot 1.−3. klašu skolēni, 
skolēni un nodarbinātie ar Covid-19 sertifikātu, personas ar 
acīmredzamiem kustību vai psihiskiem traucējumiem

Prasības jaunajam mācību gadam

Pamatizglītība un vidējā izglītība

Pirmskola
Nodarbinātie mācību procesā klātienē var piedalīties 
ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu testu

Bērni netiek testēti

Augstskolas un koledžas
Nodarbinātie un studējošie mācību procesā klātienē 
var piedalīties ar Covid-19 sertifikātu. Pārejas posmā 
līdz 10. oktobrim arī ar negatīvu Covid-19 testu

Augstskolas un koledžas var pieņemt lēmumu par 
studiju kursa pilnīgu vai daļēju norisi attālināti
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Klātienē var piedalīties ar Covid-19 
sertifikātu vai negatīvu testu

Skolā veikts tests dod tiesības apmeklēt arī interešu 
izglītības pulciņus un programmas. Sporta treniņos testu 
var neveikt, ja grupā nav vairāk par pieciem 
dalībniekiem, kā arī, ja ir Covid-19 sertifikāts

Sporta treniņā telpās var būt ne vairāk par 20 audzēkņiem, 
katram ne mazāk par 25 m2 no pieejamās platības, 
peldbaseinā − 15 m2 no ūdens virsmas platības

Iekštelpās var būt ne vairāk par 20 izglītojamajiem, 
katram ne mazāk par 3 m2 no pieejamās platības. 
Ārtelpās līdz 40 dalībniekiem. Nodarbības notiek pēc 
iepriekšēja pieraksta

Sejas maskas nelieto sporta treniņu laikā, sporta un 
dejas stundās, mūzikas instrumentu spēles un 
vokālās mākslas nodarbībās

Nodarbinātie un izglītojamie mācību procesā klātienē var 
piedalīties ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu testu

Audzēkņiem programmās, kas tiek uzsāktas pēc 
pamatizglītības iegūšanas, testēšanu apmaksās valsts. 
Pieaugušo programmās testēšana jāapmaksā pašiem

Koplietošanas telpās sejas maskas jālieto visiem

Mācību telpās sejas maskas var nelietot audzēkņi un 
nodarbinātie, kuriem ir Covid-19 sertifikāts. Maskas nav 
jālieto personām ar acīmredzamiem kustību vai psihiskiem 
traucējumiem

Prasības jaunajam mācību gadam

Interešu, neformālā izglītība

Profesionālā izglītība, pieaugušo 
neformālā izglītība
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