
Informācija vecākiem 

par 1.- 12. klases klātienes mācībām 

no 15.11.2021.



Uzsākot mācības klātienē jāievēro epidemioloģiskās drošības 

nosacījumi

 Skolēni un pedagogi uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un 
pārslimošanas sertifikātu

 Skolās turpinās skolēnu iknedēļas testēšana (vēl nav apstiprināts algoritms, informēsim par aktualitātēm).

 Klātienes mācību laikā visi lieto sejas maskas.

 Tiek nodrošināta telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija un plūsmu kontrole.

 Ēdināšana tiek organizēta katrai klasei pie atsevišķa galda.

 Vienā telpā atrodas tikai vienas klases izglītojamie.

 Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas.

 Izglītības iestāde 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.

 Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta.

 Pakalpojumu sniedzējiem un trešajām pusēm jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas sertifikāts. 

 Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) ar 
velosipēdu, kājām.

 Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs.



Informācija vecākiem

 Iestāde nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju
par:

 - to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm (klepus, drudzis, elpas trūkums,
paaugstināta ķermeņa temperatūra) netiek uzņemti Iestādē;

 - rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,
 - pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 720;
 - nepieciešamību informēt Iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

 Bērna vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē skolas medmāsa par skolēnam 
konstatētu Covid-19 infekciju.

 Skola norīko atbildīgo personu - skolas māsu D. Gailumu, kura koordinē noteikto
prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību. Iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu
vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par minēto procesu un atbildīgo personu
un kontaktinformāciju (T.+371 26548043)



 Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), (darbinieks par to ziņo skolas māsai) un

skola:

 - izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā

vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam,

klātbūtni, Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku

vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;

- sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties

ierodas pēc izglītojamā. Vecāki sazinās ar savu ģimenes ārstu;

- izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.



Stundu laiki no 15.11.2021.



Sejas masku obligāti jāvalkā

 Katram skolēnam tiks nodrošinātas 4 vairākkārt lietojamās sejas 
maskas

 visās telpās, kur vairāk par 1 cilvēku

 sabiedriskajā transportā un skolēnu pārvadājumu transportā

 izglītības iestādē darbiniekiem, skolēniem un skolotājiem mācību 
procesa laikā un ārpus tā

 nelieto fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko 
aktivitāšu laikā sporta pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz 
jebkura veida fiziskajām nodarbībām un nodarbošanos ar sportu 
(tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības 
saglabāšanai un uzlabošanai);

 nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas 
procesā.



Skolēnu autobusi

Lūgums vecākiem parūpēties par atstarojošās vestes esamību, bērnam izmantojot 

skolēnu pārvadājumu transportu.

02.06.2015. Ceļu satiksmes noteikumu 2.daļas 10.punkts nosaka, ka «diennakts tumšajā 

laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz 

brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem 

gaismu atstarojoša materiāla elementiem»

Skolēnu autobusi kursēs pēc saraksta, kas tika apstiprināts oktobra sākumā. 



 Ierodoties skolā, skolēni ienāk skolā pa garderobes durvīm, garderobē atstāj āra drēbes un 

apavus, uzvelk maiņas apavus un dodas uz klasi.

 Pirms savas pirmās mācību stundas, dodas uz savu klasi: Skolēni - ne ātrāk kā 15 min pirms 

stundas sākuma, Skolotāji – ne vēlāk kā 15 min pirms stundas sākuma.

 MAIŅAS APAVI IR OBLIGĀTI!!!

 Maiņas apavus lieto arī visi skolotāji un skolas darbinieki

 Pārvietošanās pa skolas gaiteņiem notiek vadoties pēc norādēm

 Skolēni dodas uz norādītiem kabinetiem. Mācību stundas ilgums 40 min, starpbrīdis 10 min

 Uz sportu skolēni ģērbjas sporta centrā (1., 2. klasi uz sporta centru pavada klases audzinātājs)

 Pirms darba mūzikas, informātikas kabinetā, sporta zālē, izglītojamie mazgā vai dezinficē rokas

(lai koplietošanas inventāra lietošanas laikā ievērotu drošības un higiēnas prasības)

 1.- 3.klasēm mācību stundas (iespēju robežās) notiek savā klases telpā.

 4.-12.klasēm skolēni mācīsies mācību priekšmetu kabinetos (stundu saraksts tek veidots plānojot 

blokstundas, lai samazinātu pārvietošanos pa skolu)

 Iespēju robežās mācību stundās tiek organizētas dinamiskās pauzes, starpbrīžos skolēni pēc 

iespējas uzturas savā klases telpā vai pie tās, gaiteņos pulcēties aizliegts



 Skolas telpas regulāri tiks vēdinātas (par klases telpas vēdināšanu ir atbildīgs pedagogs), tiks 

veikta mitrā uzkopšana un virsmu dezinfekcija, atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem.

 Visās skolas telpās tiks nodrošināta iespēja mazgāt rokas vai dezinficēt tās. Skolas gaiteņos 

ir uzstādīti bezkontakta roku dezinfekcijas stendi. Aicinām skolēnu vecākus rūpēties, lai 

skolēnam līdzi būtu individuāls dezinfekcijas līdzeklis 

 Katrs skolēns un skolas darbinieks izmanto individuālos rakstāmpiederumus. Skolotāji

nepiedāvā un nenodrošina skolēniem pildspalvas, zīmuļus, lineālus, utt., samazina iespēju,

ka vienu piederumu lieto vairāki skolēni.

 Pastiprināti tiks dezinficētas virsmas gaiteņos, labierīcības telpās, rokturi, u.c. Dienas vidū un

noslēgumā tiks dezinficētas virsmas klašu telpās.

 Iespēju robežās mācību stundās tiek organizētas dinamiskās pauzes, starpbrīžos skolēni pēc 

iespējas uzturas savā klases telpā, gaiteņos pulcēties aizliegts.

 Vecāki pavada skolēnus līdz skolas durvīm un skolas telpās neuzturas.



Ēdināšana 

 1.-.6 klase plkst. 11.40 (ievērojot norādīto laiku)

 7.-12.klase plkst. 12.30 (ievērojot norādīto laiku)

 Uz ēdamzāli skolēni dodas kopā ar skolotāju vai klases audzinātāju, ievērojot 
burbuļa principu un klases norādīto laiku.

 Ja ir iespējams, skolēni pirms došanās uz ēdamtelpu mazgā rokas klasē,
pārvietojas uz ēdamtelpu, nepieskaroties virsmām.

 Iestādes deleģētā persona - skolas māsa, kontrolē izglītojamo plūsmu ēdnīcā, lai
novērstu klašu plūsmu krustošanos. Ja nepieciešams, izvieto vizuālas
distancēšanās norādes, piemēram, bultas vai līnijas uz grīdas.

 Skolēni dodas uz ēdamtelpu ar dažu minūšu intervālu, kopā ar klases audzinātāju
vai mācību priekšmeta skolotāju un ieņem klasei norādīto vietu.

 Klases skolēni kopā atstāj ēdnīcas telpu.

 Pēc ēšanas netīros traukus skolēni novieto tiem paredzētajā vietā.



Pagarinātās dienas grupas un interešu 

izglītības  nodarbību norise

No 15.novembra pagarinātās dienas grupas nodarbības 1.-3.klašu skolēniem 
organizēs grupai, kuru sastāvā ir tikai vienas klases audzēkņi. 

Vecākiem lūgums izvērtēt pagarinātās dienas grupas apmeklējuma 
nepieciešamību.
Klases audzinātājs aizved skolēnus uz grupu un informē par katra skolēna
uzturēšanās laiku grupā un došanos mājā.

Skolēniem nevajadzētu uzkavēties skolā pēc stundām bez vajadzības.
Pagarinātās dienas grupas nodarbības notiek līdz plkst. 16.20

Interešu izglītības nodarbības un konsultācijas notiks vienas klases ietvaros 
pēc noteiktā grafika.



Kavējumi 

Ja izglītojamais nevar ierasties skolā, vecāku pienākums ir  informēt par to 

šādos veidos:

 Piesaka kavējumu skolvadības sistēmā e-klase, sadaļā «Kavējumu 

pieteikšana» līdz attiecīgās darba dienas plkst. 8.15

 Pieteikt kavējumu, zvanot uz skolas lietvedību pa T. 28689674

 Paziņot rakstiski vai zvanot klases audzinātājam

 Klases audzinātājs saņemtās sms vai WhatsApp ziņas par kavējuma 

pieteikumu pārsūta sociālajam pedagogam



Kavējumu attaisnošana

 Skolēnu kavējumu attaisnošanu e-klasē veic klases audzinātājs, ievērojot, 
ka:

• Kavējumi, kas saistīti ar izglītojamā piedalīšanos Skolas organizētajos 
pasākumos, tiek uzskatīti par attaisnotiem bez kavējuma zīmes;

• Kavējumi slimības dēļ tiek attaisnoti ar ārsta/ ārsniecības iestādes izziņu;

• Kavējumi citu iemeslu dēļ tiek attaisnoti:

 - ja ir iesniegts vecāku rakstisks ziņojums, norādot konkrētu kavējuma 
iemeslu (līdz 3 dienām, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī)

 - ja ir iesniegta izziņa no mūzikas, sporta, mākslas skolām u.c. 
interešu izglītības iestādēm

 - ja izglītojamais mācību laikā dodas ceļojumā (t.sk. sacensībām), kas 
ir ilgāks par 3 darba dienām, izglītojamais ne vēlāk kā 3 darba dienas 
pirms brauciena iesniedz direktorei vecāku parakstītu un ar mācību 
priekšmetu skolotājiem un klases audzinātāju saskaņotu iesniegumu

 - ja ir saņemta Skolas medmāsas vai pedagoga atļauja saskaņotai 
prombūtnei.



Neattaisnoti kavējumi

 Ja skolēns neapmeklē skolu un vecāki atkārtoti nav informējuši par 

neierašanās iemesliem, klašu audzinātājs informē sociālo pedagogu, kurš 

savas kompetences ietvaros uzsāk darbu ar skolēnu un ģimeni

 Ja skolēnam ir 20 neattaisnoti kavētas mācību stundas semestrī, skola 

nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par 

izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to 

novēršanai un informē pašvaldības sociālo dienestu.



Atbalsts 

Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā aicinām sazināties 

vispirms ar klases audzinātāju! 

Ja situācija netiek atrisināta, sazinieties ar skolas direktori 

Jeļena Caune - tālrunis 26412034 vai e-klasē, vai direktores 

vietnieci izglītības jomā Lilitu Jomerti - tālrunis: 26567746 vai e-

klasē (4.-12.klase); Anitu Vīksni- tālrunis: 28320394 vai e-klasē 

(1.-3.klase).


