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2021./2022. MĀCĪBU GADĀ ORGANIZĒ MĀCĪBU PROCESU 
Izdota saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

 infekcijas izplatības ierobežošanai”, SPKC rekomendācijām   
 

1. Mācību procesa organizēšana skolā notiek klātienē. 

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

3. Izglītības procesā piedalās izglītojamie un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, vai ar apliecinājumu par COVID – 19 negatīvu testa rezultātu. 

4. Testi mācību procesa nodrošināšanai tiek veikti atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 

algoritmam. Testus apmaksā no valsts budžeta. 

5. Covid – 19 testu neveic izglītojamajiem un nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

6. Skolā COVID – 19 testu veic sadarbībā ar laboratoriju. 

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

8. Ir pieļaujama atsevišķa stundu norise mācību priekšmeta kabinetos. 

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

10. Mācību priekšmetu stundām, kuras ir blokos – starpbrīdi nosaka pedagogs, iekļaujot to stundas plānā 

un nepieļaujot starpbrīžos izglītojamajiem drūzmēšanos koplietošanas telpās. 

11. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot: 

11.1.nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

11.2.izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,klātienes izglītības 

procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega 

lietošanu); 

11.3.izglītojamos ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, 

kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai; 

11.4.1.–3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības 

iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu 

lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

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

13. Pēcpusdienu mācību stundas notiek ierādītajā klašu telpā. 

14. Telpas, kur nav ierīkota mehāniskā ventilācija, regulāri vēdina. 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). 

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

nodrošina atgriezenisko saiti. 

16. Vecākiem ir tiesības nodrošināt bērnam izglītību ģimenē (1. – 8.klasei). 

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

SPKC noteiktās vadlīnijas. 

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. 

Kārtība stājas spēkā 2021.gada 1. septembrī.          Direktore   Lolita Žagare 
 


