Mācību grāmatu un bibliotēkas grāmatu saņemšana
2019./2020. mācību gada beigās
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēkā,
Ozolciema ielā 26
un
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolas bibliotēkā,
Īslīces ielā 4
Mācību grāmatu un bibliotēkas grāmatu saņemšana abās Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas
bibliotēkās tiek organizēta, ievērojot visus spēkā esošos normatīvos aktus un rekomendācijas par
pulcēšanās ierobeţojumiem, sociālo distancēšanos un sanitāro normu ievērošanu bibliotēkās, ņemot
vērā vidusskolas un sākumskolas darbības specifiku.
Saņemšanas laiks








Tā kā Latvijā noteikta ārkārtējā situācija, abas skolas bibliotēkas nosaka konkrētu laiku
mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšanai, obligāti ievērojot valstī noteiktos ierobeţojumus
un sanitārās normas.
Mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšanas laiks Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēkā
noteikts, ņemot vērā lielo skolēnu skaitu un centralizēto eksāmenu norises laiku skolas ēkā.
Mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšana Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēkā tiek
organizēta pēc grafika, katram apmeklētājam norādot konkrētu ierašanās laiku, no 2020.gada
25.maija līdz 10.jūnijam.
Mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšanas laiks Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas
sākumskolas bibliotēkā noteikts, ņemot vērā, ka skolēni neatrodas skolas telpās un
centralizēto eksāmenu norise sākumskolas telpās netiek organizēta. Ņemot vērā sākumskolas
skolēnu vecāku ieteikumus un faktu, ka daudzi skolēni ārkārtējās situācijas laikā atrodas
laukos, mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšanas laiks sākumskolas bibliotēkā noteikts no
2020.gada 27.maija līdz 5.jūnijam.
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolas skolēni vai viņu vecāki mācību un bibliotēkas
grāmatas atdod savas klases audzinātājam, iepriekš telefoniski vienojoties par apmeklējuma
laiku, lai nepieļautu drūzmēšanos, ievērotu pulcēšanās ierobeţojumus, sociālo distancēšanos
un sanitārās normas.

Saņemšanas vieta






Lai nodrošinātu drošības pasākumu ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā, ieeja Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolā, Ozolciema ielā 26, notiek tikai pa sānu ārdurvīm, kuras ved tieši
uz bibliotēku. Durvis starp stāviem, uz skolas gaiteņiem tiek slēgtas, līdz ar to skolēnu
pārvietošanās pa skolu nevar notikt. Skolēni skolā tiek laisti pa vienam.
Vidusskolas bibliotēkā bibliotēkas un mācību grāmatu saņemšanu bibliotekāre Elita Kaļva
nodrošina sānu kāpņu telpas 4. stāva laukumā pie grāmatu krātuves durvīm, lai izslēgtu
apmeklētāju nevajadzīgu uzturēšanos skolas bibliotēkas telpās.
Lai nodrošinātu drošības pasākumu ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā un ņemot vērā
skolas ēkas plānojuma īpatnības, ieeja Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā, Īslīces ielā 4, notiks
pa atsevišķajām ieejām pirmā stāva klašu garderobes telpās, kur katru skolēnu vai vecāku
sagaidīs klases audzinātājs. Ejot uz otrā stāva klašu telpām, tiks izmantotas tām tuvākās
ārdurvis, klases audzinātājs vai skolas darbinieks pavadīs skolēnu vai vecāku līdz klases
telpai, lai novērstu drūzmēšanās un distances neievērošanas iespēju.
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Sākumskolā bibliotēkas un mācību grāmatu saņemšana notiks 4 klašu garderobju telpās un 8
klašu telpās. Pēc iepriekšējas telefoniskas pieteikšanās, apmeklētājus pieņems 17 klašu
audzinātāji, tādējādi samazinot viena cilvēka kontaktu skaitu un kopējo kontaktēšanās ilgumu
ar apmeklētājiem.

Saņemšanas process











Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotēkā, Ozolciema ielā 26, ņemot vērā lielo skolēnu
skaitu un centralizēto eksāmenu norises laiku skolas ēkā, mācību un bibliotēkas grāmatu
saņemšanai ir sastādīts grafiks, skolas bibliotekārei Elitai Kaļvai sadarbojoties ar klašu
audzinātājiem.
Katram apmeklētājam grāmatu atdošanai dotas vismaz 5 minūtes.
Vidusskolas bibliotekāre Elita Kaļva informē klases audzinātājus par atdodamo grāmatu
nosaukumiem un skaitu.
Klases audzinātāji informē skolēnus un viņu vecākus par grāmatu atdošanu skolas bibliotēkā
(atdošanas kārtību, vietu, laiku, grāmatu skaitu un nosaukumiem).
Grāmatu saņemšana notiek, ievērojot sociālo distancēšanos un sanitāro normu ievērošanu.
Grāmatu atdošanas procesu pēc iepriekš izstrādāta grafika uzrauga klases audzinātājs un
skolotāja palīgs.
Vidusskolas bibliotekāre Elita Kaļva saņemtās grāmatas reģistrē uzreiz pēc saņemšanas,
lietojot individuālos aizsarglīdzekļus (sejas masku, cimdus, dezinfekcijas līdzekļus).
Saņemtās grāmatas tiek novietotas “karantīnā” 7 dienas bibliotēkas mācību grāmatu krātuvē,
bet bibliotēkas telpas darba dienas beigās tiek apstarotas ar baktericīdo lampu.
Ja skolēns vai viņa vecāks grafikā noteiktajā laikā nevar ierasties, viņš telefoniski sazinās ar
klases audzinātāju vai vidusskolas bibliotekāri Elitu Kaļvu un vienojas par iespējamo
ierašanās laiku, grāmatas atstāj iepriekš noteiktā vietā, saliktas vienā maisiņā, kuram
pielīmēts skolēna vārds, uzvārds un klase.
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas mācību un bibliotēkas grāmatu nodošanas grafiks
Ozolciema ielā 26
Klase

Datums

Laiks

Audzinātājs

1.a

25. maijs (pirmd.)

9.30 - 11.00

S.Golubeva

1.b

25. maijs

11.15 - 12.45

G.Leitāne

1.c

25. maijs

13.00 - 14.30

I.Grūba

2.a

27. maijs (trešd.)

9.30 -11.00

L.Kruglauţa

2.b

27.maijs

11.15 – 12.45

I.Dundure

2.c

27. maijs

13.00 – 14.30

L.Roţkalne

3.a

29. maijs (piektd.)

9.30 – 11.00

I.Priedīte

3.b

29. maijs

11.15 – 12.45

I.Kušnere

3.c

29. maijs

13.00 -14.30

G.Pārstrauta

4.a

28. maijs (ceturtd.)

9.30 – 11.00

I.Šuļenoka
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4.b

28. maijs

11.15 – 12.45

Z.Freija

4.c

28. maijs

13.00 – 14.30

Z.Freija

5.a

1. jūnijs (pirmd.)

9.30 -11.00

M.Klieče

5.b

1. jūnijs

11.15 – 12.45

I.Vēvere, A.Berkina

5.c

1. jūnijs

13.00 – 14.30

A.Podāns

6.a

3. jūnijs (trešd.)

15.00 – 16.30

D.Muskare, O.Millers

6.b

29. maijs (piekt.)

14.45 -16.15

I.Aurmane

6.c

11. jūnijs (ceturtd.)

11.15 – 12.45

D.Grigore

7.a

3. jūnijs (trešd.)

9.30 – 11.00

V. Šaicāne

7.b

3. jūnijs

11.15 – 13.00

V.Sniedze

7.c

3. jūnijs

13.15 – 14.45

L.Podāne

8.a

28. maijs (ceturtd.)

14.45 – 16.15

S.Zute

8.b

1. jūnijs (pirmd.)

14.45 – 16.15

I.Šīra

9.a

8. jūnijs (pirmd.)

9.15– 11.00

S.Saveļjeva

9.b

8. jūnijs

11.15- 12.45

I.Brūzīte

9.c

8. jūnijs

13.00- 14.45

I.Sniķersproģe

10.

5. jūnijs (piektd.)

9.00 – 11.00

O.Zalaka

11.

5. jūnijs

11.15 – 13.00

S.Kalote

12.

21. maijs (ceturtd.)

10.00 – 11.00

J.Juzovs

13.00 - 14.30

10. jūnijs ( trešd.)

9.30 – 14.00



Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotekāre Elita Kaļva, sadarbībā ar skolas medmāsu
Skaidrīti Vīksni un direktores vietnieci saimniecības darbā Ināru Āboliņu, gādā, lai grāmatu
saņemšanas procesā iesaistītās personas būtu nodrošinātas ar individuālajiem
aizsarglīdzekļiem (sejas maskām, cimdiem, dezinfekcijas līdzekļiem).



Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolas bibliotēkā, Īslīces ielā 4, ņemot vērā
sākumskolas skolēnu vecāku ieteikumus un faktu, ka daudzi skolēni ārkārtējās situācijas laikā
atrodas laukos, mācību un bibliotēkas grāmatu saņemšana notiek no 2020.gada 27.maija līdz
5.jūnijam.
Šajā laika posmā vecāki telefoniski vienojas ar klašu audzinātājiem par laiku, kad skolēns vai
viņa vecāks ierodas atdot mācību un bibliotēkas grāmatas.
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Mācību grāmatu un bibliotēkas grāmatu saņemšanas procesā iesaistītie klašu
audzinātāji
Īslīces ielā 4












Nr.p.k.

Klase

Skolotāja vārds, uzvārds

1

1.as

Inga Pīpe

2

1.bs

Marita Buškova

3

2.as

Valentīna Bukša

4

2.bs

Andţela Trauberga

5

3.as

Solvita Āre

6

3.bs

Inese Adijāne

7

4.as

Biruta Lukševica, Valda Tolstjakova

8

4.bs

Māra Martinsone, Alda Bula

9

5.as

Ţaklīna Beklinga, Haralds Puriņš

10

5.bs

Iveta Jākobsone, Juta Barkane

11

6.as

Dace Ametere

12

6.bs

Marita Janovska, Astrīda Untiķe

Katram apmeklētājam grāmatu atdošanai dotas vismaz 10 minūtes.
Sākumskolas bibliotekāre Iveta Jākobsone e-klases pastā informē klases audzinātājus par
atdodamo grāmatu nosaukumiem un skaitu.
Klases audzinātāji e-klases pastā informē skolēnus un viņu vecākus par mācību un bibliotēkas
grāmatu atdošanas kārtību, vietu, grāmatu skaitu un nosaukumiem, norādot, ka par
apmeklējuma laiku iepriekš ir jāvienojas telefoniski.
Grāmatu saņemšana notiek, ievērojot sociālo distancēšanos un sanitāro normu ievērošanu.
Klases audzinātājs saņem grāmatas no skolēna vai viņa vecāka, lietojot individuālos
aizsarglīdzekļus (sejas masku, cimdus, dezinfekcijas līdzekļus).
Saņemtās grāmatas tiek novietotas “karantīnā” 7 dienas pirmā stāva 4 klašu garderobju telpās
un otrā stāva 8 klašu telpās. Telpas tiek regulāri vēdinātas un apstarotas ar baktericīdo lampu
darba dienas beigās.
Skolas pirmā stāva 4 klašu garderobes telpas un skolas otrā stāva 8 klašu telpas, kurās atrodas
saņemtās mācību un bibliotēkas grāmatas, skolotāji nedrīkst izmantot darba vajadzībām.
Grāmatu atdošanas un „karantīnas laikā” skolas 1.stāvā strādājošie skolotāji darbam izmanto
klašu telpas, skolas 2.stāvā strādājošie skolotāji darbam izmanto mazos skolotāju kabinetus,
bibliotēkas lasītavu un angļu valodas kabinetu, ievērojot sociālo distancēšanos.
Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolas bibliotekāre Iveta Jākobsone, sadarbībā ar
skolas medmāsu Pārslu Ozoliņu un direktores vietnieci saimniecības darbā Ināru Āboliņu,
gādā, lai grāmatu saņemšanas procesā iesaistītie klašu audzinātāji būtu nodrošināti ar
individuālajiem aizsarglīdzekļiem (sejas maskām, cimdiem, dezinfekcijas līdzekļiem).
Elita Kaļva, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas bibliotekāre
Iveta Jākobsone, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas sākumskolas bibliotekāre
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