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RĪKOJUMS 
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11.10.2021.               Nr.MASK/1-6/21/12 

 

Par mācību darba organizēšanu ārkārtas situācijā 

 

 

      Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu", saskaņā ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija 

 no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, 

1. Alūksnes Mākslas skolā no 11.10.2021. noteikt pastiprinātas epidemioloģiskās 
drošības prasības : 

1.1.Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez 

ierobežojumiem var piedalīties tikai tie izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts; 

1.2. Sejas maskas skolā iekštelpās ir jālieto visiem, to skaitā trešajām personām, 

darbiniekiem, izglītojamiem un pedagogiem gan stundu laikā, gan ārpus tām;   

1.3.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 ārtelpās, starpbrīžos vai ārtelpu 

nodarbību laikā;  

1.4. Skola neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un pedagogu 
dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, 
ekskursijas,  izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus; 

1.5. Tiek ierobežota trešo personu uzturēšanās izglītības iestādes iekštelpās; 
1.6. Tiek veikta higiēnas prasību nodrošināšana un ievērošana; 

1.7. Tiek nodrošināta regulāra telpas vēdināšana;  

1.8.  Pilngadīgā izglītojamā vai nepilngadīgā izglītojamā likumiskā pārstāvja 

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

atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā. 

2. Izglītojamajiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta mācību nodarbības 

notiek attālināti Zoom platformā, skolas stundu sarakstā norādītajos laikos. 

2.1. Klašu audzinātāji ir atbildīgi par savlaicīgu informācijas sniegšanu 

izglītojamiem par mācību un uzskates materiālu saņemšanas kārtību un laiku. 

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


2.1.1.  1.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084 

2.1.2.  2.klasei-skolotāja Lilija Kukle tālr.27730141 

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

2.1.4. 4.klasei-skolotāja Elita Salaka-tālrunis26119515 

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

2.1.6. 6.klasei- skolotāja Rita Balane tālr.28698338 

2.1.7. 7.klasei-skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084 

      2.2. Mācību priekšmetu skolotāji nodrošina mācību programmas apguvi klātienē 

rīkojuma 1.1.punktā minētajiem izglītojamiem, bet  rīkojuma 2.punktā minētajiem 

izglītojamiem nodrošina mācību programmas apguvi attālināti Zoom platformā. 

3. Interešu izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” par mācību procesa norisi 

atbildīgie pedagogi:   

     3.1.    7- gadīgiem izglītojamiem skolotāja Elita Salaka- tālr.26119515 

     3.2.    2.-6.klasēm skolotāja Ilze Sliņke – tālr.22465672 

     3.3.   7.-12.klasēm skolotāja Rita Balane tālr.28698338 

     3.4.    Pieaugušajiem skolotāja Anita Vēliņa tālr.26450084 

4. Pirmsskolas interešu izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem 

nodarbības tiek atceltas. 

 

Skolas direktors               personīgais  paraksts                      O.VĒLIŅŠ 

 
 

 


