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Apstiprināts ar Aknīstes
vidusskolas direktores rīkojumu Nr. 1-7/33
Kārtība, kādā Aknīstes vidusskola organizē mācību procesu saistībā ar Covid-19 ierobežošanas
prasībām.
Aknīstē

2021.gada 25.augustā

Nr.1 – 18/2
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

1.
Noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanas kārtību un atbildīgos par informēšanas,
distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu,
tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu
izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.
2.
Mācību procesa organizēšana:
2.1. Mācību process tiek organizēts klātienē.
2.2. Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās skolēni, skolotāji, darbinieki,
pakalpojumu sniedzēji ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar
apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
2.3. Skola testēšanu organizē sadarbībā ar valdības nozīmētu laboratoriju, kura veic Covid-19 testus.
Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam
izglītojamam, nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim, darbiniekam uz viņa norādīto
elektroniskā pasta adresi. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo
izglītības iestādi.
2.4. Ja kāds darbinieks vai skolēns pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē neiekļaujas izglītības
iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē
Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai
ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati, rezultātus iesniedz skolas lietvedībā (papīra formā vai
e-klasē).
2.5. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna aizsegs nav jālieto:
2.5.1. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā, sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu
laikā;
2.5.2. darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
2.5.3. 1.–3. klases skolēniem izglītības procesā mācību telpā;
2.5.4. 4.-12. klases skolēniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
klātienes izglītības procesā mācību telpā;

2.5.5. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas apguves specifikas dēļ;
2.5.6. pusdienojot skolas ēdnīcā pie galdiņa.
2.6. Interešu izglītības programmu nodarbības klātienē norit (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas
un tās pašas klases, grupas ietvaros organizētajām mācībām):
2.6.1. pēc iepriekš veidota saraksta;
2.6.2. iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz
3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem;
2.6.3. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā.
2.7. Pirms 2021./2022. mācību gada sākuma izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē
nedēļā no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam saskaņā ar skolas paziņojumu Eklasē, ierodas izglītības iestādē un veic Covid-19 testu. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sertifikāta kopiju iesniedz klases
audzinātājai.
2.8. Izglītojamie, kuri no 2021. gada 23. augusta līdz 2021. gada 30. augustam ir patstāvīgi veikuši
Covid-19 testu un tas ir negatīvs, ir tiesīgi piedalīties izglītības procesā ar 2021. gada 1. septembri,
uzrādot apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) atbildīgajai personai. Testa rezultātus drukātā veidā
iesniedz audzinātājam klases stundā vai nosūta e-klasē.
2.9. Skolēniem, kuri jaunāki par 14 gadiem, vecāki iesniedz skolai rakstisku piekrišanu testa
veikšanai vai rakstiski informē skolu, ka nepiekrīt testa veikšanai (Veidlapa pieejama e-klasē,
Skolas kancelejā, pie klases audzinātāja).
2.10.
Skola nodrošina epidemioloģiskās drošības prasības:
2.10.1. regulāru telpu vēdināšanu;
2.10.2.klašu nepārklāšanos starpbrīžos;
2.10.3. dezinfekcijas pasākumu veikšanu.
2.11. Ja tiek konstatēta skolēna, skolotāja vai cita darbinieka saslimšana ar Covid-19, nekavējoties tiek
veikti pasākumi, ko nosaka ārējie normatīvie akti, un ar direktores rīkojumu klasei vai klašu grupai tiek
noteiktas attālinātās mācības. Tiek informēta Jēkabpils novada pašvaldība lēmuma pieņemšanai par
mācību procesa organizēšanu klātienē vai attālināti.
2.12. Skolēniem, kuri neatsāk klātienes mācības (saņemts vecāku iesniegums), seko līdzi skolotāju
ierakstiem e-klases Dienasgrāmatā, patstāvīgi pilda uzdevumus, vecāks /likumiskais pārstāvis saņem
konsultāciju pirms pārbaudes darba.
2.13. Gadījumi, kad Skola izglītības procesu atbilstoši direktora ar dibinātāju saskaņotam lēmumam un
Skolā noteiktajai kārtībai īsteno attālināti:
2.13.1. pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēnam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas
(karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna;
2.13.2. tā mācību priekšmeta (kursa) skolēniem, kura pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas
(karantīna, izolācija) pasākumi;
2.13.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos (kursos), kuros skolēniem ir paredzēti valsts
pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā;
2.13.4. individuālās konsultācijas skolēniem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
2.14. Konsultācijas, eksāmenus, izlaidumus un citus izglītības un audzināšanas procesa pasākumus Skola
organizē, nosakot dalībnieku skaitu, plānojot norises vietu (iekštelpās vai ārā), ievērojot MK noteikumu
Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (Spēkā no
2020. gada 9. jūnija) vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma
dalībniekiem (klašu grupām) distancēšanās iespējas.
3.
Informēšanas pasākumi:
3.1.
Skolā noteikto prasību ievērošanu koordinē direktore Aija Voitiške .

3.2.
Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai
kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
3.3.
Skolas telpās redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu
no citu klašu izglītojamajiem.
3.4.
Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas
ievērošanu.
3.5.
Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola par izglītojamā
konstatētu Covid – 19 infekciju, zvanot uz skolas tālruni +371 65266221.
3.6.
No plkst. 8.00 līdz atbilstošās klases pēdējās mācību stundas beigām skolēniem būs iespēja izkļūt
no skolas tikai organizēta mācību procesa (sporta stundas, mācību stundas ārpus skolas u.c.) ietvaros.
3.7.
Skolēniem nav atļauts doties stundu starplaikos vai brīvajos brīžos uz veikaliem ( lai minimizētu
kontaktu daudzumu un plašumu). Visu nepieciešamo pusdienām, launagam bērns var ņemt līdzi uz skolu,
pusdienojot skolas ēdnīcā kopā ar saviem klasesbiedriem.
3.8.
Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad Skolas direktore nekavējoties informē Jēkabpils
novada pašvaldību.
3.9.
Pirms Skolas apmeklējuma vecāki vai likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par šādu riska faktoru
izvērtēšanu: skolēna veselības stāvoklis (paaugstināta temperatūra, saaukstēšanās pazīmes, slikta
pašsajūta, kas var būt jebkura vīrusa izraisītas saslimšanas priekšvēstnesis u.c.), iespējamie kontakti ar
no ārvalstīm atgriezušos personu, ģimenes atgriešanās no ārzemju ceļojuma, iespējamie kontakti ar
Covid-19 slimniekiem.
3.10. Ja riska faktori pastāv, skolēns Skolu apmeklēt nedrīkst līdz brīdim, kad risks mazinājies (pagājis
pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas periods, veiktas analīzes, kas apstiprina, ka uzturēšanās
sabiedrībā nav bīstama apkārtējiem, ārsts atļāvis apmeklēt izglītības iestādi utt.). Vecāki vai likumiskie
pārstāvji nekavējoties ziņo klases audzinātājam par to, ka skolēns neieradīsies Skolā, jo pastāv riska
faktori.
4.
Distancēšanās pasākumi:
4.1.
Skolēni skolā ienāk tikai pa katrai klasei norādītajām ieejas durvīm un iziet no skolas pa šīm
pašām durvīm. Informācija par katras klases ieejas durvīm tiek publicēta skolvadības sistēmā E-klase.
Skat. 1.pielikumu
4.2.
Skolēni virsdrēbes izvieto katrai klasei paredzētajā vietā garderobes telpā vai pie klases telpas.
Pēc virsdrēbju novietošanas skolēni dodas uz mācību telpu, kurā paredzēta pirmā mācību stunda.
4.3.
Mācību process klašu grupām iespēju robežās tiek organizēts vienā mācību kabinetā.
Skat.2.pielikumu. Izmaiņas mācību kabinetu plānojumā tiek noteiktas, ja nepieciešams mazināt plūsmu
pārklāšanos. Skolēni un skolotāji aicināti katru dienu sekot līdzi izmaiņām e-klases stundu sarakstā.
4.4.
Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt specifisku infrastruktūru mācību satura apguvei, mācību
process norit konkrētos mācību kabinetos šādos mācību priekšmetos: ķīmija, fizika, bioloģija,
dabaszinības, informātika/datorika, mūzika, vizuālā māksla, ģeogrāfija un vēsture, dizains un
tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, sports.
4.5.
Skolotājs divas dienas iepriekš ziņo par nepieciešamajām izmaiņām telpas
pielāgošanai/pārplānošanai kāda satura aspekta apguvei (piem., datori, interaktīvā tāfele, mācību līdzekļi
laboratorijas darbiem, praktiskajiem darbiem). Direktora vietniece mācību darbā iespēju robežās veic
izmaiņas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu konkrētajai dienai.
4.6.
Mācību stundu laikā organizējot dinamiskās pauzes skolas gaitenī, pārvietojoties uz citu telpu,
nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu, skolotāji vispirms pārliecinās, ka tajā brīdī gaitenī nav citu klašu
grupu skolēnu.
4.7.
Mainot telpas, klases skolēni pārvietojas vienkopus un skolotāja pavadībā, ja tas ir nepieciešams.
4.8.
Atrodoties skolas telpās, skolēni ievēro 2 metru distanci no citu klašu skolēniem.

4.9.
Vecāki skolas telpās drīkst atrasties tikai skolas noteiktajā kārtībā, ievērojot epidemioloģiskās
prasības.
5.
Higiēnas pasākumi:
5.1.
Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību
grāmatas u.c.
5.2.
Ieradušies skolā, skolēni dezinficē rokas. 1. – 4. klašu skolēni roku dezinfekciju veic savās klasēs.
5. – 12. klašu skolēni roku dezinfekciju veic tajā gaitenī, kurā atrodas klase, kurā notiek pirmā mācību
stunda.
5.3.
Skolēni dezinficē rokas, veicot telpu maiņu. Dodoties uz ēdnīcu, rokas tiek dezinficētas tajā klasē
(1. – 4. klase) vai gaitenī (5. – 12. klase), kurā notiek pēdējā mācību stunda pirms pusdienu vai launaga
starpbrīža. Dodoties uz mācību telpām, rokas tiek dezinficētas tajā klasē (1. – 4. klase) vai gaitenī (5. –
12. klase), kurā notiek nākamā mācību stunda.
5.4.
Pēc tualetes apmeklējuma izglītojamie rūpīgi mazgā rokas.
5.5.
Skolā ar skaidri salasāmu un pieejamu informāciju ir nodrošinātas vietas, kur iespējams dezinficēt
rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem
(apvalkotajiem vīrusiem).
5.6.
Telpu vēdināšana notiek starpbrīžos, kad skolēni atrodas ārpus klases, vai skolēniem klātesot, ja
šāda vēdināšana nerada bīstamību skolēniem. Telpu vēdināšanas režīms – mācību telpas vēdina pēc
katras mācību stundas vismaz 15 minūtes. Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža
vēdina vismaz 15–20 minūtes.
5.7.
Telpu uzkopšana tiek veikta pēc mācību stundām. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas
koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.),
izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums).
5.8.
Durvju rokturi un labierīcības tiek dezinficētas reizi divās mācību stundās.
6.
Veselības stāvokļa uzraudzīšana:
6.1.
Vecāki skolēnu veselības stāvoklim seko mājās un nesūta skolēnu uz skolu, ja tam novērojama
temperatūra vai respiratoras saslimšanas pazīmes.
6.2.
Ja pedagogs skolēnam saskata slimības pazīmes, skolēns tiek nosūtīts uz apskati pie skolas
medicīnas māsas. Ja nav medmāsas, tad pie pedagoga, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja
medicīnas māsas novērtējums liecina par iespējamu skolēna slimību, par to tiek informēti vecāki, un
skolēns nonāk mājās paša spēkiem vai ar vecāku palīdzību.
6.3.
Slimības gadījumā skolēns atgriežas skolā tikai ar ģimenes ārsta apliecinājumu par skolēna
veselības stāvokli. Ģimenes ārsta apliecinājumu skolēns iesniedz klases audzinātājam.
7.
Izglītojamo ēdināšanas organizēšana:
7.1.
Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta pie kopgalda – kopā ēd vienas klases skolēni. Skolā netiek
nodrošināta kafejnīca.
7.2.
Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta trīs starpbrīžos, skat. 3.pielikumu. Skolēni ēd skolas
piedāvātās kompleksās pusdienas vai pašu paņemtu ēdienu.
7.3.
7. – 12. klašu skolēni drīkst nepievienoties kopgaldam, ja visu pusdienu starpbrīdi tie atrodas
mācību telpās. Ja kādas klases skolēni neievēro šo ierobežojumu, pie kopgalda atrodas visi skolēni – arī
tie skolēni, kuri pusdienas neēd.
8.
Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam:
8.1.
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.
8.2.
Sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc
izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu.

8.3.
Izglītojamais drīkst atgriezties skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
8.4.
Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.
8.5.
Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši 8.1.; 8.2.; .8.3. punktiem un nodrošina
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās nodaļas
epidemiologam, telefons 65220145.
8.6.
Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad
darbiniekam ir jāievēro pašizolācija, atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām.
9.
Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolas darbiniekam:
9.1.
Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas atbildīgo
personu un pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai
sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
9.2.
Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas
lapu).
10.
Interešu izglītības īstenošana:
10.1. Organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro
papildu piesardzības pasākumi.
10.2. Interešu izglītības nodarbībās piedalās skolēni, atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām. Interešu
izglītības programmu īstenotājs pedagogs nodrošina nodarbību dalībnieku obligātu reģistrāciju
skolvadības sistēmā e-klase.
10.3. Pēc nodarbības veikt koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu
roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju.
10.4. Nodarbību ilgums iekštelpās ar pārtraukumu ik pēc 2 stundām, un pārtraukuma laikā
nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
11.
Noslēguma jautājumi:
11.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid
– 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
11.2. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji tiek iepazīstināti ar
kārtību, kādā Aknīstes vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas
izplatības ierobežošanai.
Saskaņots 2021.gada 25.augusta pedagogu sanāksmē
Aknīstes vidusskolas direktore

Aija Voitiške

1.PIELIKUMS
Skolēnu plūsmas organizēšana
Klašu grupa
1.-4.klase

Ieeja skolā, izeja no skolas
Ieejas, izejas durvis Nr.58 (skolas piebūve uz pagalmu)

5.-9.klase

10. - 12.klase

Ieejas, izejas durvis Nr.51 (skolas piebūves pāreja no stadiona
puses)
)Ieejas, izejas durvis Nr.1 (skolas parādes durvis)

2.PIELIKUMS
Izglītojamo sadalījums pa kabinetiem

1.klase kabinets nr.65 (piebūve 2.st. I.Strika)
2.klase kabinets nr.64 (piebūve 2.st. G.Ozoliņa)
3.klase kabinets nr.67 (piebūve 3.st. E.Zariņa)
4.klase kabinets nr.69 (piebūve 3.st. D.Ieleja)
5.klase kabinets nr.42 (svinību zāle 3.st. I.Lunģe)
6.klase kabinets nr.40 (svinību zāle 3.st. S.Jasāne – mūzikas kabinets)
7.klase kabinets nr.29 (pamatēka 2.st. A.Gasparoviča.)
8.klase kabinets nr.43 (svinību zāle 3.st. I. Plocāne)
9.klase kabinets nr.30 (pamatēka 2.st. I.Elksne)
10.klase kabinets nr.33 (pamatēka 2.st. S.Buholce)
11.klase kabinets nr.48 (pamatēka 4.st. M.Pērkone-jaunsargu kabinets)
12.klase kabinets nr.31 (pamatēka 2.st. S.Radiņa)

Norādītajos kabinetos pedagogi atbilstoši mācību stundu sarakstam organizē mācību stundas.

3. PIELIKUMS
Mācību stundu, starpbrīžu un pusdienu laiki pa klašu grupām

Stundu sākuma un beigu Stundu sākuma un beigu Stundu sākuma un beigu
laiki
laiki
laiki
1.-4.klase
5.-8.klase
9.-12.klase
1.
2.

8.35 – 9.15
(10 min)
9.25 - 10.05

1.

10.05 - 10.35
(30 min) pusdienas

3.

2.

8.25 – 9.05
(10 min)
9.15 - 9.55
(10 min)
10.05 - 10.45
(5 min)

1.
2.
3.

Klases ienāk un iziet pa
vienai ar 2-3min. pauzi.

3.
4.

10.35 - 11.15
(10 min)
11.25 - 12.05
(10 min)

8.30 – 9.10
(10 min)
9.20 - 10.00
(10 min)
10.10 - 10.50
(10 min)
.

4.

10.55 - 11.35

4.

5.
11.35 - 12.05
(30 min) pusdienas

11.00 - 11.40
(5 min)
11.45 - 12.25

Klases ienāk un iziet pa
vienai ar 2-5 min. pauzi.

5.

12.15 - 12.55
(5 min)

5.

12.05-12.45
(10 min)

12.25 - 12.55
(30 min) pusdienas
Klases ienāk un iziet pa
vienai ar 2-5 min. pauzi

6.

13.00-13.40

6.
7.
8.
9.

12.55-13.35
(10 min)
13.45-14.25
(5 min)
14.30-15.10
(5 min)
15.15 – 15.55

6.
7.
8.
9.

12.55 - 13.35
(5 min)
13.40 - 14.20
(5 min)
14.25 - 15.05
(5 min)
15.10 – 15.50

