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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Par iesnieguma izskatīšanu  

par Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolu 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kompetencei ir izskatījis Jūsu ar drošu elektronisko parakstu parakstīto 

elektroniskā pasta vēstuli ar pielikumiem (turpmāk – iesniegums)1, kurā lūgts izvērtēt Latvijas 

Jūras akadēmijas Jūrskolas (turpmāk – jūrskola) 2021.gada 20.augustā izdotā rīkojuma Nr.04.6/86 

(turpmāk – rīkojums) tiesiskumu attiecībā pret izglītojamajiem, kuri jūrskolā iegūst vidējo 

profesionālo izglītību, kā arī vai netiek pārkāptas izglītojamo tiesības uz izglītību. 

Izvērtējot rīkojumā ietverto informāciju kopsakarā ar Ministru kabineta 2021.gada 

28.septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai" 3.8.1.sadaļā noteikto, ka vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā 

profesionālās ievirzes izglītības programmās, izglītības process tiek nodrošināts klātienē, 

nodrošinot izglītojamo rutīnas skrīninga testu, nenosakot obligāto prasību uzrādīt sadarbspējīgu 

Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, konstatēts, ka ir pārkāptas izglītojamo 

tiesības, kuri jūrskolā iegūst vidējo profesionālo izglītību. 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar kvalitātes dienestu 2021.gada 17.novembrī 

ZOOM platformā organizēja sarunu ar jūrskolas pārstāvjiem par epidemioloģisko prasību 

ievērošanu, par profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamo testēšanas nodrošināšanu 

un par profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 

2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 

infekcijas izplatības ierobežošanai". 

Papildus informējam, ka 2021.gada 30.novembra telefonsarunā jūrskolas direktora p.i. 

Maksims Bizjuks apstiprināja, ka 6 vidējās profesionālās izglītības izglītojamajiem, kuriem nav 

sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, mācību process tiek nodrošināt 

klātienē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

 

 

Departamenta direktors Juris Zīvarts 
 

 

Raika, 67507839 

ingrida.raika@ikvd.gov.lv  

                                                             
1 Kvalitātes dienestā reģistrēta 2021.gada 2.novembrī ar reģistrācijas Nr.1D-19.1e/7392. 
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