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Apstiprināts 26.03.2021. 

 ar direktores p.i. 

rīkojumu Nr. 
25.03.2021.                                                                                    

Kārtība, kādā tiek organizētas  āra nodarbības  

Ventspils 6. vidusskolā  
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 163 

Rīgā 2021. gada 12. martā (prot. Nr. 26 1. § 

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā  

Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.13.2.7 punkts 

1. Āra nodarbības atļauts organizēt, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu 

kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās 

pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, 

nepārsniedz 250, pirms to organizēšanas saskaņojot ar Ventspils pilsētas 

Izglītības pārvaldi. 

2. Āra nodarbības atļauts organizēt vienas klases izglītojamiem nepārsniedzot 20 

personu skaitu. Ja klasē ir vairāk nekā 20 izglītojamie, tā jādala grupās. 

3. Atļauts organizēt ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības 

no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. 

4. Atļauts organizēt ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu 

nodarbības no attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. 

5. Vienas āra nodarbība ilgums nepārsniedz 40 minūtes. 

6. Āra nodarbību organizācija: 

6.1. āra nodarbības tiek atspoguļotas nodarbību grafikā e-klasē attiecīgās 

klases dienasgrāmatā, veicot ierakstu “Āra nodarbība - tēma “.......”, 

nodarbības sākums ……., beigas…….., nepieciešamie individuālie 

mācību līdzekļi …….; 
6.2. darbu organizēt atļauts nodrošinot starpdisciplinaritāti, integrējot vienu 

mācību priekšmetu citā; 

6.3. nodarbību laikā pedagogs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības 

noteikumu ievērošanu; 

6.4. ja izglītojamie neievēro pedagogu norādījumus āra nodarbībās, 

pedagogam ir tiesības nodarbības pārtraukt par to informējot skolas 

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu


vadību un vecākus, skolas vadība lemj par turpmāko āra nodarbību 

organizēšanu attiecīgajā klasē vai to atcelšanu. 

7. Āra nodarbību darba kārtība: 

7.1. āra nodarbības izglītojamais drīkst apmeklēt tikai tad, ja nav vērojama 

akūta augšējo elpceļu saslimšana; 

7.2. āra nodarbības drīkst neapmeklēt tikai pamatojoties uz vecāka sniegtu       

informāciju;  

7.3. izglītojamajiem uz nodarbībām jāierodas paredzētajā laikā, norādītajā 

vietā; 

7.4. nodarbību laikā precīzi jāievēro pedagoga norādījumi par darba kārtību,   

uzvedības noteikumiem, darba drošības noteikumiem, epidemioloģiskās 

drošības noteikumu ievērošanu; 

7.5. āra nodarbību laikā jāievēro savstarpēja distancēšanās 2 m starp 

personām; 

7.6. āra nodarbībās visam personālam un audzēkņiem klātienē jālieto sejas 

maskas, ja nav iespējams nodrošināt drošas distancēšanās principus - 2m 

starp dalībniekiem;  

7.7. āra nodarbību laikā izglītojamais drīkst lietot tikai savus mācību     

piederumus, par ko pedagogs informējis pirms nodarbības vismaz 

iepriekšējā dienā un pedagoga izsniegtās darba lapas vai nepieciešamos 

materiālus, nodrošinot to drošas lietošanas principus; 

7.8. izglītojamais pamest  āra nodarbības drīkst tikai ar attiecīgā pedagoga 

atļauju. 

7.9. beidzoties āra nodarbībām, izglītojamais pamet nodarbību norises vietu 

atbilstoši pedagoga norādījumiem, aizliegts uzkavēties un pulcēties.  

  

Kārtība, kādā tiek organizētas  āra nodarbības Ventspils 6. vidusskolā pieņemti 

skolotāju kopsapulcē 25.03.2021. protokola Nr.8 un apstiprināti Skolas padomē 

25.03.2021., protokola Nr.2. 
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