
 

Pamatojums: 2021.gada 17.augustā Ministru kabinetā  veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360  

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

NOTEIKUMI IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLĀ: 
  

Mācību nodarbībās klātienā drīkst piedalīties  tikai izglītojamie 1) ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 2) ar apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu.  Augstāk minētais nav attiecināms uz pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamiem. 

Apmeklētājiem un izglītojamo vecākiem ienākot skolā obligāti jālieto sejas maskas. 

 

Atbildīgā persona par epidemioloģisko prasību ievērošanu izglītības iestādē - direktora vietniece Anda Plauma tālr.26323341 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošana: 

 

• Klātienē notiek visas nodarbības 

• Pēc iespējas ievērota 2 m distance 

• Izglītības procesam iespēju robežās jānotiek vienas klases (grupas) ietvaros 

• Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana 

• Kvadrātmetru ierobežojums nav noteikts, bet jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā. 

• Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 

var doties uz profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties izglītības procesā 

• atbildīgās personas testa rezultātu uzrādīšanas pārbaudē  katram izglītojamam ienākot skolā un periodiskuma kontroli - klašu 

audzinātāji: 

 

1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084  

 

2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141 

 

3.A,3.B klasēm-skolotāja Anda Plauma tālr.26323341 

 

4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515 

 

5.A,5.B.klasēm-skolotāja Ilze Egle tālr.29433077 

 

6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338 

 

7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084 

 



 

 

Interešu izglītības programmu īstenošana:  

 

• Klātienē visas nodarbības 

• Pēc iespējas ievērota 2 m distance 

• Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana 

• Kvadrātmetru ierobežojums nav noteikts, jānodrošina telpas vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā 

• Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 

var doties uz interešu izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties izglītības procesā 

• atbildīgās personas testa rezultātu uzrādīšanas pārbaudē katram izglītojamam ienākot skolā un periodiskuma kontroli: 

 

Interešu izgl.programmā”Jauniešiem”- atbildīgā skolotāja Rita Balane tālr.28698338 

 

Interešu izgl.programmā”Pieaugušajiem”-atbildīgā skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084 

 

Interešu izgl.programmā”Pirmklasniekiem”-atbildīgā skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515 

 

• Izglītojamais pirmsskolas izglītības vecuma grupā ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu programmās, neveicot Covid-19 testu 
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Covid-19 testu veikšana* 

AR sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu 

BEZ sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta 

Pedagogs Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Darbinieks Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Interešu izgl. “Pirmklasniekiem” 

prof.iev.izgl. 1.-2.klasē 

Nav attiecināms Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais vecumā sākot no 4.klases 

vispārizglītojošajā skolā  

Neveic, sertifikātu uzrāda profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu vispārizglītojošā skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais pirmsskolas izglītības 

vecumā 

Nav attiecināms Neveic 

 


