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Par skolas darba organizāciju no 2021.gada 15.novembra 

 

Pamatojoties uz 2021. gada 9. novembrī valdībā apstiprinātajiem grozījumiem rīkojumā "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu": 

1. No 15.novembra  izglītības process visās pakāpēs notiek klātienē 

2. Pamatizglītības pakāpē mācību priekšmetu pedagogi nodrošina, ka dažādu klašu izglītojamo plūsmas 

nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos.   

3. Izvērtējot situāciju, īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī pamatizglītības un vidējās 

izglītības pakāpē.  

4. Interešu izglītības programmās klātienē bez ierobežojumiem piedalās skolēni ar vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. Tie bērni, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās 

var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu:   

• vienas klases ietvaros pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, 

• individuāli (bērni, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā), 

• ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm, grupām vai kursiem. 

5. Pagarinātās grupas organizēt TIKAI vienas klases skolēniem. 

6. Ņemot vērā laika apstākļus, otrajā garajā starpbrīdi sākumskolas skolēni kopā ar audzinātāju iziet ārā 

pastaigāties.   

7. Sporta un mūzikas stundas notiek tikai vienas klases ietvaros. Vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu 

klašu skolēni. Sporta un mūzikas stundu laikā (aktīvi sportojot vai dziedot), skolēni var nelietot sejas 

maskas.  

8. Skolēni un darbinieki uz klātienes mācībām ierodas ar negatīvu Covid-19 testu vai vakcinācijas un 

pārslimošanas sertifikātu. 

9. Skolā turpinās skolēnu iknedēļas testēšana. 

10. Klātienes mācību laikā gan izglītojamie, gan nodarbinātie lieto sejas maskas stundu laikā un ārpus tām.  

11. Visas skolas telpas tiek regulāri vēdinātas:   
Telpa Vēdināšanas laiks un ilgums Atbildīgais 

Mācību telpas Pēc katras mācību stundas vismaz  10 minūtes Pedagogs 

Gaiteņi, zāle Pēc katra starpbrīža un pasākuma vismaz 10 minūtes Tehniskais personāls 

Personāla 

telpas 

Reizi stundā vismaz 10 minūtes;  Telpā strādājošais darbinieks 

Internāta telpas Pirms skolēnu došanās gulēt 

No rīta pēc skolēnu došanās prom. 

Internāta skolotājs, 

Apkopējs 

Atpūtas telpas Reizi stundā vismaz 10 minūtes Internāta skolotājs, apkopējs 

Ēdamzāles telpas Pirms un pēc katras ēdināšanas vismaz 10 minūtes Ēdnīcas personāls 
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12. Ēdināšana skolā no 2021.gada 15.novembra tiek organizēta pa maiņām saskaņā ar grafiku. Pēc 

pusdienām skolēni traukus paši nenes nodot, bet tos novāc ēdnīcas darbinieki. 

1.maiņa  

KLASE LAIKS GALDA NR. 

1. 11.20 1. 

3. 11.21 3. 

5.b 11.22 5. 

4. 11.23 7. 

2. 11.34 2. 

5.a 11.35 4. 

6. 11.36 6. 

2.maiņa 

KLASE LAIKS GALDA NR. 

11. 12.30 1. 

8. 12.31 3. 

12. 12.32 5. 

9. 12.33 7. 

Darbinieki 12.44 2. 

10. 12.45 4. 

7.a,b 12.46 6. 

 

13. Ārtelpās un starpbrīžos visi ievēro distanci un nepulcējas. 

14. Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu dalību klātienes 

pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, ekskursijas, teātru un izstāžu 

apmeklējumus un citus pasākumus. 

15. Iekštelpās bez vajadzības neuzturas trešās personas. To klātbūtne iestādē tiek stingri izvērtēta.  

16. Pakalpojumu sniedzējiem un  trešajām pusēm no 15. novembra  jāuzrāda pārslimošanas/vakcinācijas 

sertifikāts.      

17. Pēc iespējas mazāk tiek izmantots sabiedriskais transports. Uz skolu droši var doties (ja attālums atļauj) 

ar velosipēdu, kājām.  

18. Āra nodarbībās laikam atbilstošs apģērbs. 

19. Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, 

neievēro mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, bet 

darbinieks vai izglītojamais veic skrīningu ar antigēna testu klases audzinātāja uzraudzībā. Tests jāveic 

septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu  - katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai 

klātienes mācību dienas uzsākšanas. 

20. Ja skolā tiek konstatēts Covid19 gadījums, rīkojamies atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 

ieteikumiem  https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download  

21. Atbildīgās personas par rīkojuma izpildes pārraudzību Riebiņu vidusskolā: 

21.1. telpu vēdināšana, regulāra uzkopšana, virsmu dezinfekcija – saimniecības daļas vadītājs Juris 

Čiziks 

21.2. plūsmu kontrole, sejas masku lietošana – direktora vietniece Rita Pudāne; 

21.3. mācību procesa, interešu izglītības  īstenošana – direktora vietnieks Guntis Tjarvja; 

21.4. skolēnu iknedēļas testēšanas koordinators – sekretāre Sanita Upeniece; 

21.5. ēdināšanas organizācija – ēdnīcas vadītāja Anita Cakule. 

 

Direktore      I. Anspoka 

 

 

 

https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

