
 



 



 



 

Pielikums 

Papildinājumi noteiktajai Kārtībai,  

kādā tiek organizēts mācību darbs 

 Grundzāles pamatskolā 2020./2021.m.g.: 
 



  I. Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 360  

grozījumiem  Nr. 624, 13.10. 2020.   

no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 30. oktobrim  vispārējās pamatizglītības  

programmas apguve 7.-9. klasē notiek attālināti. 

  II. Pamatojoties uz Smiltenes novada domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu 

Nr.633, 

“Valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai laikā pirmsskolas iestādes audzēknis ir tiesīgs kavēt izglītības iestādes 

apmeklēšanu vairāk kā 3 (trīs) darba dienas mēnesī, ja bērna vecākiem vai personām, kas 

viņus aizstāj, darba devējs nodrošina iespēju strādāt attālināti no dzīves vietas, un par to, 

ka bērns neapmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi bērna vecāks vai persona, kas viņu 

aizstāj iepriekš katru piektdienu (par nākamo nedēļu) ir rakstiski informējis izglītības 

iestādi.” 

 III. Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 

grozījumiem  Nr. 647, 27.10. 2020. 

 līdz 2020. gada 30. oktobrim  vispārējās pamatizglītības  programmas apguve 7.-9. klasē 

notiek attālināti līdz 13. novembrim.  

 

 IV. Pamatojoties uz 2020. gada 9.jūnija LR MK noteikumiem Nr.360 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” un 2020. gada 6. novembra LR Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

IV.I. Pārtraukt ar 2020. gada 6. novembri mācību procesa norisi klātienē un 

nodrošināt mācības attālināti, 

 izņemot:  

IV.I.1. bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu un pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi,  ar nosacījumu, ka nodarbinātie mācību procesa laikā un ārpus tā 

lieto mutes un deguna aizsegus;  

IV.I.2. vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei,  vienam 

izglītojamam  nodrošinot ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības un nosaku 

nodarbinātajiem un izglītojamiem mācību procesa laikā un ārpus tā,  lietot mutes un 

deguna aizsegus. 

 

 

 

 



  V. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 74, 2021. gada 5. februāra 

Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu," 

no 2021. gada  8. februāra, visu klašu skolēniem, noteikt pieejamas individuālās 

konsultācijas klātienē, jo īpaši skolēniem, kuriem attālināto mācību laiks pastiprina 

mācību pārtraukšanas, sociāla rakstura un nevienlīdzības riskus, kuriem ir  ierobežota 

pieeja mācību rīkiem un viedierīcēm, nopietnas mācību grūtības un nepieciešams 

psiholoģiskais atbalsts.  

Konsultācija klātienē drīkst notikt tikai pēc pedagoga aicinājuma un nodrošinot, ka 

skolēni savā starpā nesatiekas. Konsultācijas laikā gan pedagogam, gan skolēnam 

jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro divu metru distance. Vienas konsultācijas 

laiks nedrīkst pārsniegt 40 minūtes. 

Direktores vietniece izglītības jomā, pēc pedagogu iesniegtā pieteikuma līdz 

piektdienai elektroniski sagatavo konsultāciju grafiku un to iesniedz direktorei 

apstiprināšanai.   

 

 

 

 


