
Aktuālā informācija par jauno 2020./2021.mācību gadu 

1. Jaunais 2020./2021.mācību gads sākās 1.septembrī. Uz jaunā mācību gada atklāšanas 

svinīgo sanāksmi skolā plkst 10.00 aicinām skolēnus, skolas darbiniekus un 1.klases 

vecākus! Pirmsskolas grupās pirmajā dienā aicinām – audzēkņus kopā ar vecākiem.  

2. Mācības visām klasēm jaunajā mācību gadā uzsāksim klātienē skolas telpās ( pēc Izglītības 

un zinātnes ministrijas  piedāvātā A modeļa). 

3. Mācības klātienē notiks tik ilgi, līdz mainīsies epidemioloģiskā situācija valstī, novadā, 

skolā. Ja skolā tiks konstatēta inficēšanās vai saslimšana ar Covid-19, tad nekavējoties tiks 

lemts par mācību organizācijas izmaiņām un pāreju uz attālinātām mācībām kādai klasei, 

klašu grupai vai visai skolai. 

4. Organizējot mācību procesu un citas aktivitātes, skola ievēros  Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumus nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības noteikumi Covid-19 

infekcijas ierobežošanai”. Balstoties uz šiem noteikumiem, skolā ir izstrādāti trīs  iekšējie 

noteikumi – Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai, Kārtība mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju 

Covid-19 laikā un Kārtība, kādā skolēnu vecāki, viņu likumiskie pārstāvji un citas personas 

uzturas Sikšņu pamatskolā. Šie noteikumi publicēti Rucavas novada mājas lapā pie Sikšņu 

pamatskolas sadaļas un noteikumi tiks izdalīti skolēniem pirmajā mācību dienā, lai 

iepazītos kopā ar vecākiem. 

5. Uzsveram aktuālāko no šiem noteikumiem: 

5.1.  Netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm klātbūtne skolā, kā arī to 

personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.  

5.2. Skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem ļoti atbildīgi jāseko līdzi savam 

veselības stāvoklim, nepieļaut došanos uz skolu, ja parādījušās elpceļu infekcijas 

pazīmes ( drudzis, temperatūra, klepus, elpas trūkums). 

5.3. Ja skolēnam vai darbiniekam ārpus skolas tiek konstatētas inficēšanās pazīmes vai 

saslimšana ar Covid-19, tad  viņa pienākums ir ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu 

un izolācijas nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 360. un 

ievērot ārstējošā ārsta norādījumus. 

5.4. Skolēna vecākiem vai skolas darbiniekiem nekavējoties jāinformē skolas direktore ( 

tel.22306823 vai e-pasts: malakauskas@inbox.lv) , ja konstatēta saslimšana ar 

Covid-19. 

5.5. Skolēnu vecākiem līdzīgi kā līdz šim jāinformē skola ( telefoniski vai e-klasē klašu 

audzinātāji vai direktore) par skolēna neierašanos skolā.  

5.6. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādīsies akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes ( 

drudzis, temperatūra, klepus, elpas trūkums), tad skolēnu izolēs atsevišķā telpā, 

nodrošinās tā pieaugušā klātbūtni, ar kuru pirms tam kontaktējies ( lai novērstu 
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lielāku inficēšanās risku, skolēnam un darbiniekam lietos sejas maskas), sazināsies ar 

skolēna vecākiem, kuriem nekavējoties jāierodas pēc skolēna un jāved mājās, pēc 

tam skolēna vecākiem telefoniski jāsazinās un jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu, 

ja skolēnam skolā būs vērojami nopietni veselības traucējumi, tad tiks izsaukta 

neatliekamā medicīniskā palīdzība, vienlaicīgi informējot vecākus. 

5.7. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiks konstatētas diviem vai vairākiem skolēniem 

vai darbiniekiem un radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skolai jānodrošina 

telefoniska informācijas Slimību profilakses un kontroles centram ( SPKC) .  

5.8. Ja skolēnam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija un šis gadījums tiks 

epidemioloģiski saistīts ar skolu, tad SPKC epidemiologi noteiks īpašus 

pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs rekomendācijas 

un lems par karantīnas noteikšanu. 

5.9. Saskarsmē ar apkārtējiem stingri jāievēro distancēšanās un nedrūzmēšanās. Par to 

atgādinās pedagogi un norādes skolas telpās par distances ievērošanu.  

5.10. Mācību aktivitātes, pasākumi, atpūta starpbrīžos iespēju robežās tiks nodrošināta 

katrai klasei ( tai skaitā apvienotai klasei) atsevišķi, mazinot to skolēnu skaitu, kas 

nonāk ciešā kontaktā.  

5.11. Stingri jāievēro personīgā higiēna – bieži un rūpīgi jāmazgā rokas, atbilstoši 

ieteikumiem.  Iesakām izmantot iespēju pie skolas ieejas rokas dezinficēt. To darīt 

iesakām arī apmeklējot publiskās iestādes pagastā un citur.  

5.12. Atrodoties skolas telpās ir jālieto maiņas apavi. 

5.13. Skolā iesakām lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

5.14. Skola nodrošinās regulāru telpu vēdināšanu, telpu un virsmu uzkopšanu, lietojot 

dezinfekcijas līdzekļus.  

5.15. Iekāpjot un izkāpjot no skolēnu autobusa jāievēro distancēšanās. Autobusā vienā 

sēdeklī ieteicams sēdēt vienas ģimenes bērniem.  

5.16. Ja nepieciešama klātienes tikšanās skolā,  vecākiem un citiem apmeklētājiem 

iepriekš telefoniski jāsaskaņo tikšanos ar konkrēto darbinieku, pie kura dodas ( 

izņemot vecāku sapulces). 

5.17. Vecāku ierašanās pēc skolēna notiek skolas pagalmā vai pie ieejas skolā ( nevis iekšā 

skolas telpās).  

5.18. Aicinām vecākus atbildīgi izturēties pret ceļošanu un braucieniem uz ārvalstīm. 

5.19. Aicinām atbildīgi izturēties pret noteikumu ievērošanu saistībā ar kontaktēšanos ar 

atbraucējiem no ārvalstīm – ģimenes locekļiem, radiem, draugiem.  

 

Mums visiem kopā izdosies! 


