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A.Pūtele

Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības
pasākumu ievērošana un nodrošināšana Privātajā vidusskolā “Patnis”
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām mācību procesa
nodrošināšanai 2021.gada rudenī

1. Atbildīgie darbinieki par Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas
pamatprincipu ievērošanu Privātā vidusskolā “Patnis” nodrošina:
1.1. higiēnas prasību ievērošanu saskaņā ar vēdināšanas plānu un telpu
dezinfekcijas plānu;
1.2. mācību procesa plānošanu un organizāciju saskaņā ar distancēšanās un
higiēnas nosacījumiem (plānu un organizācijas maiņa, mainoties valstī
noteiktiem ierobežojumiem un nosacījumiem un/vai kumulatīvā rādītāja
pieaugumam);
1.3. informatīvo plakātu un norāžu par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā
ar MK noteikumos noteiktajām prasībām izvietošanu telpās un informācijas
stendos;
1.4. sadarbību ar laboratoriju MFD skrīninga nodrošināšanai;
1.5. izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, tai
skaitā klātienes mācību procesa ierobežojumu noteikšanu saskaņā ar situāciju
klasēs;
1.6. darbinieku, skolēnu un vecāku informēšanu par aktuālo situāciju Privātajā
vidusskolā “Patnis”;
1.7. sadarbību ar dibinātāju un SPKC drošības nosacījumu piemērošanā;
1.8. iknedēļas Izglītības valsts kvalitātes dienesta informēšanu par aktuālo situāciju
attiecībā uz mācību procesu.
2. Mācības tiek uzsāktas 1.-12. klašu posmā pilnībā klātienē, organizējot un
ievērojot klašu telpu principu:
2.1. 1.-6. klašu posmā mācības pilnībā notiek klātienē,
2.2. 7. – 12.klašu posmā mācības notiek klātienē ar atsevišķiem kombinēto mācību
elementiem, īstenojot vizuālo mākslu un mūziku 1 (vienu) reizi mēnesī
projektu veidā klātienē.
3. Klātienes mācību procesā piedalās skolēni un darbinieki bez saslimšanas
pazīmēm ar sadarbspējīgu Covid vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu vai negatīvu
skrīninga testu.
3.1. testēšana (siekalu tests) notiek skolas telpās, atsevišķi Gregora ielā 13A un
Kr.Barona ielā 20, savas klases telpās katru ceturtdienu 8:00-10:00 saskaņā ar
noteiktu grafiku (jaunāko klašu skolēnus pavada vecāki un/vai likumīgie
pārstāvji), sertifikātu QR kodi tiek iesūtīti attiecīgi agnese.putele@patnis.lv
(Gregora iela) un kristine.balode@patnis.lv (Kr.Barona iela);
3.2. Privātās vidusskolas “Patnis” apkalpojošā laboratorija ir MFD, kas nodrošina
audzēkņu un personāla testēšanu, vienu reizi nedēļā skolai tiek piegādāti
personalizēti stobriņi siekalu paraugu savākšanai;

3.3. vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu tests NAV jāveic;
3.4. testējamo skolēnu sarakstu sagatavo atbilstoši laboratorijas norādījumiem;
3.5. Testēšanas rezultātus vecāki un/vai likumiskie pārstāvji saņem iepriekš
norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā, pilngadīgs skolēns testa rezultātus
var apskatīties pats, nepilngadīga skolēna vietā to var izdarīt vecāki vai viņa
likumiskie pārstāvji;
3.6. ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ nav noteiktajā laikā nodevis testa paraugu,
lai turpinātu mācības klātienē, testa parauga nodošana jāveic individuāli,
dodoties uz tuvāko laboratoriju; atgriežoties skolā ir jāuzrāda negatīvs tests.
4. Par pašizolācijas ievērošanu, atgriežoties no ārvalstīm (saskaņā ar šībrīža
SPKC noteikumiem un vadlīnijām) šis punkts var tikt mainīts, mainoties
valstī noteiktiem norādījumiem un SPKC rekomendācijām:
4.1. ja skolēns ir ieradies no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu
skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 75, viņš nevar doties uz skolu un ir
jāievēro 10 dienu pašizolācija, valstu saslimstības rādītāji ar Covid-19 ir
pieejami SPKC tīmekļa vietnē - https://www.spkc.gov.lv/lv/valstusaslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
4.2. pašizolāciju var neievērot personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu;
4.3. pašizolāciju var neievērot bērni līdz 12 gadu vecumam (līdz 2021.gada
1.septembrim – arī pārējie nepilngadīgie), kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri
atbrīvoti no pašizolācijas prasības, tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš
izbraukšanas no augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus
savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus (t.
sk. nepiedalās izglītības procesā), neizmanto sabiedrisko transportu;
4.4. pašizolācijas laiku var saīsināt, ja 7. dienā veic atkārtotu testu un tas ir negatīvs.
5. Mācību procesa organizācija:
5.1. Mācību process Gregora ielā iespēju robežās tiek organizēts katrai klasei savā
telpā, izņemot mācību priekšmetos: sports, datorika/informātika, dizains un
tehnoloģijas, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, klases, kuru telpu
platība ir nepietiekama, iespēju robežās atsevišķās dienās/stundās izmanto
brīvu klašu telpas, mācību stundās, kas notiek grupās, papildu tiek izmantotas
grupu telpas;
5.2. Mācību process Kr.Barona ielā iespēju robežās tiek organizēts saglabājot 3. un
4. stāvu principu un kabinetu principu.
6. Noslēgtu klašu princips tiek attiecināts uz mācībām visās klasēs
pamatizglītībā.
7. Sporta stundas iespēju robežās tiek organizētas ārtelpās. Skolēniem
nepieciešams ārtelpu apstākļiem piemērots sporta apģērbs un apavi. Sportā masku
nelieto.
8. Klātienes konsultācijas jauktām klasēm tiek organizētas ne vairāk kā 20
skolēniem grupā, nodrošinot telpas platību vismaz 3m2 uz skolēnu un lietojot mutes un
deguna aizsegus.
9. Iespēju robežās klasēm tiek noteikti atšķirīgi stundu sākuma laiki
(Kr.Barona ielā). Ierodoties skolā, skolēns, ja nepieciešams, izmanto garderobi, tad

dodas uz savu klases telpu (Gregora ielā), kurā iespēju robežās uzturas visu mācību
procesa laiku, pēc mācību procesa skolēns atstāj skolas telpas. Koplietošanas telpās
skolēns secīgi neuzturas ilgāk par 15 minūtēm.
10. Ierodoties skolā Gregora ielā, skolēni nāk iekšā pa centrālās ieejas durvīm.
Kr.Barona ielā skolēni lieto iekšpagalma ieeju.
11. Vecāki saskaņo savu ierašanos un uzturēšanos skolas telpās ar klases
audzinātāju. Šādas tikšanās organizējamas neatliekamos un svarīgos jautājumos. Pārējā
laikā vecāki laipni aicināti tikties ar pedagogiem āra teritorijā un/vai MS Teams
sapulcēs un organizētās tikšanās.
12. Privātās vidusskolas “Patnis” klātienes izglītības procesa ietvaros un ārpus
tā iekštelpās darbinieki un skolēni lieto mutes un deguna aizsegus. Tos var nelietot:
12.1. nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts;
12.2. bērni līdz 7 gadu vecumam;
12.3. izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams īpaši noteikto veselības
apsvērumu dēļ;
12.4. 1.-3. klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas
telpās, piemēram, skolas gaitenī vai dodoties uz ēdnīcu vai āra nodarbībām;
12.5. izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, mācību
telpā, ja telpā neatrodas personas bez sertifikāta;
12.6. sporta stundās un mūzikas stundās dziedāšanas procesā.
12.7. koplietošanas telpās (gaiteņos, vestibilos un labierīcību telpās) mutes un
deguna aizsegus lieto visi.
13. Starpbrīžos skolēni atstāj klasi vēdināšanas plāna īstenošanai un iespēju
robežās uzturas ārtelpās. Vēdināšana tiek paredzēta kā minimums katrā astronomiskajā
stundā (60 min) uz 15 minūtēm, pārējā laikā pēc nepieciešamības un saskaņā ar
vēdināšanas grafiku.
14. Skolēnu ēdināšana tiek nodrošināta katrai klasei noteiktajā laikā, atbildīgi
ievērojot noteiktos maltīšu grafikus un ievērojot distancēšanās nosacījumus.
15. Saņemot informāciju par pozitīvu skrīninga testa rezultātu,
kontaktpersonām, kas nav vakcinētas/pārslimojušas tiek noteikta karantīna saskaņā ar
SPKC noteiktu algoritmu un piemērots attālinātu mācību/darba režīms. Informāciju
pedagogi, skolēni un vecāki saņem eklases pastā ar norādi “ steidzama informācija”, kā
arī vecāku WhatsApp grupās. Skolēni (sākumskolā viņu vecāki) un pedagogi, kuriem
nav vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts, pirms došanās uz skolu/darbu pārbauda
ziņas eklases pastā un WhatsApp.
16. Klasei, kurā vairāk nekā 50% skolēniem ir noteikta karantīna/pašizolācija,
mācību procesā tiek piemērota attālinātu mācību metodika, bet skolēniem, kuriem nav
noteikta karantīna, tiek nodrošināta iespēja pēc attālinātu mācību metodikas mācīties
klātienē. Pretējā gadījumā vadošā mācību metodika ir klātienes mācības, un pedagogs
nodrošina patstāvīgu mācību iespējas un tiešsaistes konsultācijas skolēniem, kuriem
noteikta karantīna/pašizolācija. Pedagogi 24 stundu laikā pēc ziņas par
karantīnas/pašizolācijas noteikšanu ievieto eklasē informāciju mācībām konkrētajai

nedēļai, bet līdz konkrētās nedēļas piektdienas vakaram - nākošajai nedēļai, norādot
tiešsaistes stundu/konsultāciju laikus un iesniedzamo darbu termiņus.

