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RĪKOJUMS 

Alūksnē 

 

02.12.2021.               Nr.MASK/1-6/21/19 

 

Par mācību darba organizēšanu no 2021.gada 1.decembra 

 

Pamatojoties uz 30.11.2021. Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem 

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 ”Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai”, 

 

NOTEIKT Alūksnes Mākslas skolā šādu mācību darba organizēšanas kārtību no 

2021.gada 1.decembra: 

 

1. Turpināt mācības klātienē epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) 

izglītojamiem no 12 gadiem, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu šādās mācību programmās: 

1.1.Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, 

1.2. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”,  

1.3. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”, 

1.4.Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas 

vecumā”. 

 

2. Nodarbības atsākt klātienē izglītojamiem līdz 12 gadu vecumam (bez 

sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta) ar skolā veiktu negatīvu 

rutīnas skrīninga testu  šādās mācību programmās: 

2.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, 

2.2. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas 

vecumā”, 

2.3. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”. 

 

3. Uzrādot skolā veiktu negatīvu rutīnas skrīninga testu, nepieciešamības 

gadījumos var notikt nodarbības klātienē individuāli vai vienas mājsaimniecības 

ietvaros izglītojamiem virs 12 gadiem (bez sadarbspējīga vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta)  šādās mācību programmās: 

3.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, 

3.2.Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”; 

3.3. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas 

vecumā”. 

 



4. Skolā ievērot un īstenot noteiktos drošības pasākumus, to skaitā: 

4.1. Sejas masku lietošanu iekštelpās (ja telpā atrodas vairāk kā viena persona), 

stundu laikā un ārpus stundu laikā (izglītojamie, pedagogi, darbinieki). 

4.2.Telpu regulāru vēdināšanu, darba virsmu dezinficēšanu, higiēnu. 

   

5. Organizējot mācību procesu skolā, obligāti ir jānodrošina, ka izglītības procesā 

un pasākumos skolā vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu, klašu vai kursu 

izglītojamie, šo principu ievērojot arī  starpbrīžos. 

 

6. Skola neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu 

dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, 

ekskursijas,  izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus. 

 

7. Tiek ierobežota trešo personu uzturēšanās izglītības iestādes iekštelpās. 

 

8. Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā vakcinētas un pārslimojušas 

personas), ierodoties darba vietā rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu 

infekcijas slimības pazīmju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās  bijušas tiešā 

kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija. 

 

9. Pilngadīgā izglītojamā vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskā pārstāvja 

pienākums ir informēt izglītības iestādi par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19, 

atrašanos  izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā. 

 

10. Izglītojamajiem no 12 gadu vecuma bez vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta mācību nodarbības notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā 

norādītajos laikos paralēli 1.punktā minēto izglītības programmu izglītojamo 

nodarbībām klātienē. 

 

11. Pirmsskolas interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” 

izglītojamiem nodarbības nenotiek. 
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