
 
Cēsu novada Raiskuma pagastā 

2022.gada 30.augustā 
KĀRTĪBA, KĀDĀ ALEKSANDRA BIEZIŅA RAISKUMA PAMATSKOLA  

2022./2023. MĀCĪBU GADĀ ORGANIZĒ MĀCĪBU PROCESU 
Izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

 infekcijas izplatības ierobežošanai”, SPKC rekomendācijām   
 

1. Mācību procesa organizēšana skolā notiek klātienē, ievērojot higiēnas prasības.  

2. Mācību modeļa plāna maiņa pieļaujama, izvērtējot epidemioloģisko situāciju skolā. 

3. Mācību process notiek, organizējot vienas klases/grupas izglītojamajiem mācības vienā klašu 

telpā. 

4. Stundu norise notiek mācību priekšmeta kabinetos. 

5. Mācību process tiek organizēts gan telpās, gan ārpus skolas. 

6. Ēdināšana notiek vienā starpbrīdī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē – distancēšanās un 

vairāki ēšanas starpbrīži.  Pastiprinātas vēdināšanas, higiēnas un dezinfekcijas prasības. 

7. Sejas maskas nav pienākums lietot. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, var noteikt masku 

lietošanu īslaicīgi kā daļu no pasākumiem saslimšanas ierobežošanai. Pie ļoti augsta 

saslimstības līmeņa – lieto atbilstoši vispārējam regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās 

iestādēs. Līdz 12 gadu vecumam speciālā auduma maskas. 

8. Dažādu klašu skolēnu pulcēšanās ir pieļaujama, apmeklējot interešu izglītības pulciņus:  

9. Sporta nodarbībās nav ierobežojumu. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, iekštelpās nosaka 

papildu drošības pasākumus (ventilāciju, prasības higiēnai) un ievēro izstrādāto iestādes 

Drošības protokolu. 

10. Pēcpusdienu mācību stundas notiek ierādītajā klašu telpā. 

11. Telpas, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri jāvēdina. Mācību telpu pēc katras 

mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni un atpūtas 

telpu pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). 

12. Izglītības iestāde ir nodrošināta ar valsts apmaksātiem antigēna paštestiem. Tie izmantojami, 

ja ir saslimšanas simptomi vai plašāka inficēšanās skolā. Pozitīva paštesta gadījumā tiek 

informēta izglītības iestāde un ģimenes ārsts un tiek ievēroti izolācijas nosacījumi. Nav 

nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot 

gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. Testus skolās nogādās 

VALIC/VUGD/CAK. 

13. Izolācijā atrodas tikai saslimušie. Pēc 7 dienām atgriežas klātienes mācībās, ja nav simptomu 

vai ar ārstējošā ārsta atļauju. 

14. Skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā, veido individuāli pielāgotu mācību plānu 

un nodrošina atgriezenisko saiti. 

15. Vecākiem ir tiesības nodrošināt bērnam izglītību ģimenē. 

16. Mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes organizētāju u.c., 

ievērojot SPKC noteiktās vadlīnijas. 

17. Izglītības iestādes lielie pasākumi tiek organizēti, ja tiek ievēroti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi un atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. Paaugstinoties saslimstībai iestādē, 

censties izvairīties no pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas. 



18. Ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar skolu, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un 

sniegs individuālas rekomendācijas skolas vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu. 

19. Izglītības iestāde operatīvi informē izglītojamos, darbiniekus un vecākus par epidemioloģisko 

situāciju iestādē. Vecāki operatīvi informē izglītības iestādi un ģimenes ārstu par saslimšanas 

gadījumu ar izglītojamo. 

20. Atbilstoši valstī noteiktajai vakcinācijas stratēģijai pret Covid-19 un Imunizācijas Valsts 

padomes lēmumiem, izglītības sektorā netiek noteikta īpaša vakcinācijas kārtība/prasības. 

Vienlaicīgi ņemot vērā, ka izglītības iestāde, īstenojot praktiskās mācības, tai skaitā darba vidē 

balstītās mācības ārpus izglītības iestādes, ievēro valstī  attiecīgajai nozarei noteiktās prasības 

par pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē. 

 

 

 

     Kārtība stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī          Direktore                    Lolita Žagare 

 

 
 
 
 
 
 


