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Rīcība Ventspils pilsētas izglītības iestādēs 2021./2022. mācību gadā  

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē 

Zems risks Vidēji augsts risks Augsts risks Ļoti augsts risks 
Izglītības process notiek klātienē 
 
Aktivitātes (pasākumi) notiek vienas 
klašu grupas ietvaros: 

 Var ierasties trešās personas 
izglītojošo un kultūras aktivitāšu 
īstenotāji, kuriem ir sadarbspējīgs 
Covid-19 sertifikāts. 

 Var apmeklēt pasākumus ārpus 
iestādes, ja vienlaikus to apmeklē 
tikai viena klase. 

 
Kopējas skolas aktivitātes (pasākumi) 
vairākām klasēm notiek tikai ārtelpās. 
 
Ierobežota trešo personu ierašanās 
izglītības iestādē (izņemot 1. klašu 
skolēnu vecākiem adaptācijas periodā) 
– ierašanās atļauta tikai saskaņojot 
vizītes laiku ar skolas administrāciju. 

Izglītības process notiek 
klātienē, maksimāli 
izmantojamas ārtelpas. 
 
Aktivitātes (pasākumi) notiek 
vienas klašu grupas ietvaros: 

 Var ierasties trešās 
personas izglītojošo un 
kultūras aktivitāšu 
īstenotāji, kuriem ir 
sadarbspējīgs Covid-19 
sertifikāts. 

 Var apmeklēt pasākumus 
ārpus iestādes, ja 
vienlaikus to apmeklē 
tikai viena klase. 

 
Kopējas skolas aktivitātes 
(pasākumi) vairākām klasēm 
notiek tikai ārtelpās. 

Izglītības process notiek kombinēti: 

 1.– 3. klasēs izglītības process 
notiek klātienē 

 4.-12. klasēm izglītības iestādes 
vadītājs sadarbībā ar iestādes 
dibinātāju lemj par rotācijas 
principa piemērošanu, kombinēto 
mācību modeļa izvēli. Lēmumu 
pieņem, ievērojot optimālu 
vakcinācijas aptveri izglītības 
iestādē, ar iespēju turpināt 
mācības klātienē visām klasēm);  

 izglītības iestāde nosaka 
ierobežojumus trešajām 
personām (tostarp vecākiem) 
atrasties izglītības iestādē. 

 
Darbinieku un vecāku sapulces  
organizējamas attālināti. 
 

Izglītības process notiek kombinēti: 
 

 1.–3. klasēs izglītības process notiek 
klātienē 

 4.-12. klasēs mācības īstenojamas 
attālināti 

 9. un 12. klašu izglītojamiem 
individuālās konsultācijas klātienē 

 izglītības iestāde nosaka 
ierobežojumus trešajām personām 
(tostarp vecākiem) atrasties izglītības 
iestādē. 

 
Darbinieku un vecāku sapulces  
organizējamas attālināti. 
 
Pastiprināta uzmanība telpu 
vēdināšanas režīma ievērošanai 
 



 
Darbinieku sapulces var notikt klātienē 
Vecāku sapulces organizējamas 
attālināti 
 

 
Ierobežota trešo personu 
ierašanās izglītības iestādē 
(izņemot 1. klašu skolēnu 
vecākiem adaptācijas periodā) 
– ierašanās atļauta tikai 
saskaņojot vizītes laiku ar 
skolas administrāciju. 
 
Darbinieku sapulces var notikt 
klātienē 
Vecāku sapulces 
organizējamas attālināti 

Pastiprināta uzmanība telpu 
vēdināšanas režīma ievērošanai 
 
Pastiprināta uzmanība telpu un 
inventāra dezinfekcijas 
nodrošināšanai 
 

Pastiprināta uzmanība telpu un 
inventāra dezinfekcijas nodrošināšanai 
 

Interešu izglītība vispārizglītojošajās skolās 

• notiek klātienē; 

 koru, deju un ansambļu nodarbības, 
ievērojot distancēšanos,(iekštelpās 
vienlaikus ne vairāk kā 20 izglītojamie, 
ārtelpās ne vairāk kā 40 izglītojamie) 

 ārtelpās iespējama uzstāšanās skolas 
rīkotā pasākumā 

 notiek klātienē (vienas 
klases, grupas ietvaros, 
maksimāli ārtelpās, ja to 
pieļauj laikapstākļi un 
interešu izglītības 
nodarbību specifika) 

 interešu izglītības programmas 
notiek ārtelpās vienas klases 
ietvaros vai attālināti. 

 Interešu izglītības nodarbības norit 
attālināti 

Sporta nodarbības 

 sporta stundas telpās un ārtelpās, 

 sacensības ārtelpās skolas ietvaros 

un ievērojot distancēšanos vai klases 

ietvaros, 

 

 nodarbības pamatā notiek 
ārtelpās, ja to atļauj laika 
apstākļi, telpās (sporta, 
aktu zāle), ievērojot 2m 
distancēšanos vienas 
klases ietvaros 

 nodarbības ārtelpās, ievērojot 

klases burbuli un 2m 

distancēšanos;  

 telpās  un ārtelpās tikai 1. – 3. 

klases 

 Attālināti  



 iekštelpās organizē sporta 

teorijas stundas 

Speciālās izglītības klases 

Izglītības process notiek klātienē 
Aktivitātes ārpus skolas netiek rīkotas 
Var piedalīties kopējās skolas aktivitātēs 
ārtelpās. 

Izglītības process notiek 
klātienē 
Aktivitātes ārpus skolas netiek 
rīkotas 
Var piedalīties kopējās skolas 
aktivitātēs ārtelpās. 

Izglītības process notiek klātienē 
Aktivitātes ārpus skolas netiek 
rīkotas 
Nepiedalās kopējās skolas aktivitātēs 
ārtelpās. 

Izglītības process notiek klātienē 
Aktivitātes ārpus skolas netiek rīkotas 
Nepiedalās kopējās skolas aktivitātēs 
ārtelpās. 

 

 


