
1.pielikums 

  

Piezīme. Ja persona testu nodod BIOR laboratorijā, ar kuru sadarbojas izglītības iestāde, ārsta nosūtījums nav nepieciešams. 

Mājas karantīnu izglītojamais pārtrauc pēc 

Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā 

septītajā dienā pēc mājas karantīnas 

uzsākšanas, ja laboratorijā nodotā testa 

rezultāts ir negatīvs 

RĪCĪBAS PLĀNS, JA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ATKLĀTS COVID-19 INFICĒŠANĀS GADĪJUMS 

Nekavējoties veic ar Covid-19 inficējušās personas 

izolēšanu 
Apzina kontaktpersonas 

Izglītojamajam, darbiniekam IR vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts 

Izglītojamajam NAV vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta 

Nosaka mājas karantīnu 14 dienas pēc pēdējā 

kontakta ar Covid-19 inficētu personu 

Izglītības iestādē ierodas ar ārsta atļauju 

Var neievērot mājas karantīnu, bet septiņu 

kalendāro darba dienu laikā pēc kontakta ar 

inficēto personu pirms klātienes mācību dienas  

vai darba dienas uzsākšanas veic RNS testu 

iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas 

uzraudzībā. Ja testa rezultāts ir pozitīvs, 

kontaktpersonai piemēro izolāciju 



2. pielikums 
 

Izglītojamais 

 seko ierakstiem e-dienasgrāmatā; 

 organizē savu mācīšanos, iesaistās saziņā un 

tiešsaistes stundās (ir redzams un dzirdams);  

 izpilda mācību uzdevumus un noteiktajā laikā 

iesūta pedagogam;  

 informē pedagogu par savām mācīšanās 

vajadzībām. 

 

Pedagogs 

 

 e-dienasgrāmatā plāno mācību procesu dienai; 

 savstarpējā sadarbībā plāno attālinātām 

mācībām pielāgotu saturu, samazinot 

izglītojamajam patstāvīgi apgūstamā mācību 

satura apjomu; 

 

 iespēju robežās vada tiešsaistes stundas, 

izmantojot ZOOM platformu vai skolvadības 

sistēmas “E-klases” videosaziņu; 

 

 E-klases žurnālā veic ierakstu “n”, ja 

izglītojamais nepiedalās mācību procesā; 

 

 izglītojamā kavējumu attaisno, ja saņemts 

kavējuma pieteikums no vecākiem; 

 

 regulāri un iespējami drīz sniedz atgriezenisko 

saiti izglītojamajiem; 

 

 nepieciešamības gadījumā nodrošina 

individuālas konsultācijas. 
 

MĀJAS KARANTĪNA NOTEIKTA VIENAM  

IZGLĪTOJAMAJAM VAI MAZĀK KĀ 1/3 

IZGLĪTOJAMAJIEM KLASĒ 

Izglītojamais 

 seko ierakstiem e-dienasgrāmatā; 

 organizē savu mācīšanos, iesaistās 

saziņā; 

 izpilda mācību uzdevumus, noteiktajā 

laikā tos iesūta pedagogam;  

 informē pedagogu par savām 

mācīšanās vajadzībām. 

 

 

Pedagogs 

 

 E-klases žurnālā, pēc vajadzības, 

pievieno vizuālus mācību materiālus 

vai darba uzdevumus; 

 E-klases žurnālā veic ierakstu “n”, ja 

izglītojamais nepiedalās mācību 

procesā; 

 attaisno izglītojamā kavējumus, ja 

saņemts kavējumu pieteikums no 

vecākiem; 

 regulāri un iespējami drīz sniedz 

atgriezenisko saiti izglītojamajiem; 

 nepieciešamības gadījumā nodrošina 

individuālas konsultācijas. 

 

 Izglītība ģimenē nav attālinātās mācības. 

 

 Atbildību par mācību procesu un tā 

rezultātiem uzņemas izglītojamo vecāki 

(turpmāk-vecāki). 

 

 Izglītības iestāde sniedz vecākiem 

metodisku atbalstu un nosaka vecāku 

konsultēšanas biežumu. 

 

 Izglītojamā zināšanu pārbaudi veic 

pedagogi, savstarpēji vienojoties ar 

vecākiem par tēmu, laiku un vietu. 

 

 Izglītojamais var apmeklēt interešu 

izglītības nodarbības izglītības iestādē, 

uzrādot negatīvu testu (valsts apmaksātu, 

nodotu laboratorijā, ar kuru sadarbojas 

skola); 

 Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, 

izglītību ģimenē var pārtraukt. 

 

MĀJAS KARANTĪNA NOTEIKTA VISAI 

KLASEI, JA VISMAZ 1/3 NO KLASES 

IZGLĪTOJAMAJIEM ATRODAS MĀJAS 

KARANTĪNĀ 

 

 Mācību process izglītības iestādē vai noteiktām 

klasēm notiek tikai attālināti. 

 Mācību stundas, klases stunda, interešu izglītības 

nodarbības organizē saskaņā ar pedagogu 

izstrādātu iknedēļas mācību plānu, kuru 

iepriekšējās nedēļas pēdējā darba dienā nosūta 

izglītojamo  e- dienasgrāmatā  līdz plkst. 17.00 . 

 

 Mācību procesā ievēro izglītojamo individuālās 

mācību vajadzības. 

 Samazina izglītojamajiem patstāvīgi apgūstamā 

mācību satura apjomu, izvirzot kompleksus 

sasniedzamos rezultātus, aptverot vairākus mācību 

priekšmetu saturu. 

 1.-4. klasēm  vismaz 2-3 stundas dienā, bet 5.-

6.klasēm  vismaz 3-4 stundas dienā ir tiešsaistes 

stundas, kuras, galvenokārt,  notiek ZOOM 

platformā vai skolvadības sistēmas “E-klase” 

videosaziņā. 

 Mācību priekšmetu konsultācijas notiek pēc 

saraksta izglītojamajam  un pedagogam 

vienojoties par tēmu, laiku, un vietu. 

 Pedagogi regulāri un iespējami drīz sniedz 

atgriezenisko saiti par izglītojamā mācīšanās 

procesu un rezultātiem. 

 Atbalsta personāls nodrošina izglītojamajiem 

nepieciešamo atbalstu psihoemocionālās veselības 

stiprināšanai pēc vecāku pieprasījuma. 

 

 Izglītojamo vecāki un izglītības iestāde regulāri 

sadarbojas un savstarpēji apmainās ar informāciju 

par bērna mācīšanos un iespējamiem 

sarežģījumiem, kā arī mācībām nepieciešamā 

tehniskā aprīkojuma nodrošinājumu. 

 

 Galvenais izglītības iestādes saziņas kanāls ir 

skolvadības sistēma “E-klase” un izglītības 

iestādes e-pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv 

 

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS MODEĻI 

IZGLĪTĪBA ĢIMENĒ ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS DAĻĒJI ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU 

PROCESS 

KLĀTIENES MĀCĪBU PROCESS 

(tradicionālais mācību process) 

mailto:4ssk@izglitiba.jelgava.lv

