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Pielikums Nr.2 
Iekšējiem noteikumiem “Izglītības procesa 

 organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanu”  

 

Droša atgriešanās Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā  

2021./2022. māc.g. 

Mācības klātienē. 

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs 

tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas 

pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas 

veselības stāvokļa uzraudzību, ievērojot MK noteikumus Nr. 360 ; MK 

noteikumus Nr. 565; RDIKSD Rīkojumu Nr. DIKS-21-711-rs “Par izglītības 

procesa organizēšanu 2021./ 2022. mācību gadā” ; Skolas Iekšējie noteikumi 

“Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” . 

 

Dalības klātienes mācībās noteikumi . 

Testēšana. 

1. Testēšana notiks atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un kontroles 

centra izstrādātajam algoritmam vienu reizi nedēļā. Covid-19 tests nav jāveic 

bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanu 

apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. 

2. Skolēna rutīnas testa nodošana notiks ceturtdienās no plkst.9 00 – 13 00 abās skolas 

ēkās. Ja skolēns testa nodošanas dienā nav bijis skolā vai vecāks nevēlas, lai bērnu 

testē skolā, tad jāsazinās ar mūsu skolu apkalpojošo MFD laboratoriju, kas noteiks 

ierašanās laiku. Tests jāveic individuāli, uzrādot skolēna e – karti vai izziņu no 

skolas, ja nav skolēna e – kartes. Par testa rezultātu jāinformē klases audzinātājs e-

klasē.  

3. Ierodoties skolā, skolēnam būs jāuzrāda  papīra vai digitālā formā (elektroniskā 

veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas 
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vai pārslimošanas sertifikāts. Ja skolēns “izkrīt” no testēšanās algoritma, tad 

jārīkojas atbilstoši 3. punktā noteiktajai kārtībai, nākamajā reizē atsākot  testēšanos 

skolā. 

4. Atbildīgā amatpersona, kuras pienākums pārbaudīt informāciju par skolēna 

iespējām piedalīties mācību procesā klātienē, ir skolas medmāsa. 

5. Skolēns nevarēs uzsākt vai  turpināt izglītības ieguvi klātienē bez negatīva testa vai 

sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.  

6. Ja vecāks nevēlas veikt testēšanu savam bērnam,  klātienes mācībās bērns 

nepiedalās. Vecākam jānodrošina mācības ģimenē, uzņemoties pilnu atbildību par 

sava bērna mācību rezultātiem. Skola, savu iespēju robežās, konsultēs skolēnu un 

organizēs atgriezeniskās saites iegūšanu. 

7. Ja bērns bijis ceļojumā, atgriežoties Latvijā no valsts, kurā saslimšanas gadījumu 

skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75 ( valstu saslimstības rādītāji ar Covid-

19 atrodami www.spkc.gov.lv), obligāti jāievēro 10 dienu pašizolācija 

8. Izolāciju drīkst neievērot, ja ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts. Izolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir 

negatīvs. 

Mutes un deguna aizsegu lietošana. 

9. Ienākot skolā, obligāti jālieto sejas maskas. 

10. Mutes un deguna aizsegs obligāti jālieto skolas koplietošanas telpās garderobē, 

labierīcību telpās, skolas ēdnīcā, ieejot un izejot skolas gaiteņos, kāpņu telpās. 

11. Iekštelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni, kuri nav sasnieguši    septiņu 

gadu vecumu. 

12. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā nelieto 1.-3.klašu skolēni, bet viņiem 

maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās ( skolas gaitenī, ēdnīcā, gardetobē 

u.c.).  

13. Sejas masku nelieto mūzikas stundā, atbilstoši vokālās mākslas specifikai.  

14. Sporta stundā, fizisko aktivitāšu laikā,  masku nelieto, maska ir obligāta sporta 

stundām paredzētajā garderobē. 

15. Klašu grupā no 4. – 12.klasei, skolēni maskas lieto laikā, kamēr atrodas skolas 

telpās. 

http://www.spkc.gov.lv/
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16. .Skola nodrošina divas vienreizējās maskas dienā katram skolēnam, bet vecāks 

drīkst nodrošināt personiskās maskas. 

17. Vienreizējās maskas, pēc to lietošanas, jāievieto tām speciāli paredzētos, marķētos  

konteineros. 

18. Personīgajām maskām vecākiem jānodrošina polietilēna maisiņš izlietotajai 

maskai. 

 

Higiēna. 

19. Ienākot skolā, jādezinficē rokas un jāuzliek maska. 

20. Nodrošināta regulāra mācību telpu vēdināšana - vismaz 15 minūtes pēc mācību 

stundas beigām.        

21. Mēbeļu un virsmu  dezinfekcija notiek pēc katras mācību stundas, mainoties klasei 

mācību telpā. 

 

Interešu izglītība. 

22. Interešu izglītības, iekštelpās ne vairāk kā 20 izglītojamie, katram ne mazāk kā 3 

m2 no pieejamās platības.  

23. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem.  

24. Organizējot interešu izglītību, iekštelpās nevar būt vairāk kā 20 izglītojamie, katram 

ne mazāk kā 3m2 no pieejamās platības. 

25. Ārpus telpām, nodarbībā var piedalīties līdz 40 dalībniekiem. 

 

Darbinieki. 

26. Var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. 

 

 


