
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības  

Lazdonas pamatskolā ārtelpu nodarbībās 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 09.06.2020. 

noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

25.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Lazdonas pamatskola (turpmāk – Skola) organizē āra nodarbības, ja kārtējās kalendāra 

nedēļas ceturtdienā 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 Madonas novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldi.  

1.2. Āra nodarbības Skolā organizē ar mērķi – izglītojamiem satikties, sajust sevi kā daļu no 

klases, saliedēt klases kolektīvu, pārvarēt psiholoģiskās rakstura problēmas. 

1.3. Āra nodarbības notiek vienas klases izglītojamiem, nepārsniedzot 10 personu skaitu.  

1.4. Skola  organizē ne vairāk kā piecas formālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā 

nedēļā paredzēto mācību stundu skaita.  

1.5. Skola organizē ne vairāk kā divas neformālās izglītības programmu nodarbības no attiecīgajā 

nedēļā paredzēto nodarbību skaita.  

1.6. Vienas āra nodarbības ilgums nepārsniedz 40 minūtes. 

1.7. Izglītojamais neapmeklē āra nodarbības, ja ir vērojoamas akūtas veselības problēmas vai 

elpceļu infekcijas slimību pazīmes. 

1.8. Izglītojamam, saskaņojot ar vecākiem, ir tiesības atteikties no āra nodarbību apmeklēšanas. 

Vecākiem par šādu lēmumu jāinformē klases audzinātāja. Izglītojamam, ja viņš neierodas uz āra 

nodarbībām jāveic skolotāju e-klasē noteiktie mācību uzdevumi attālināti. 

1.9.  okļūšana uz izglītības iestādi un uz mājām izglītojamiem notiek primāri pārvietojoties ar 

kājām vai  privāto transportu, un tikai gadījumā, ja nav iespējams izmantot iepriekš minētos 

pārvietošanās veidus – ar sabiedrisko transportu. 

1.10. Izglītojamais ierodas uz āra nodarbībām laika apstākļiem atbilstošā apģērbā, kas ļauj brīvi 

kustēties un veikt kustību/ praktiska rakstura mācību uzdevumus. 
 

II. Āra nodarbību organizācija 
  

2.1.  odarbības klasēm notiek atbilstoši Skolā izstrādātam grafikam, kur norādīta klase, laiks, 

vieta, atbildīgie pedagogi.  

2.2. Ārtelpās organizētās nodarbības tiek atspoguļotas e-klases žurnālā, veicot ierakstu “Āra 

nodarbība” un norādot  tēmu.  

2.3. Skolotāji sadarbojas starpdisciplināru uzdevumu sagatavošanā āra nodarbībām. 

2.4.Uz ārtelpu nodarbībām izglītojamie, ierodas iepriekš vienojoties ar skolotāju par tikšanās 

vietu un laiku ārpus skolas telpām.  

2.5. Darbu var organizēt individuāli, nelielās grupās vai pāros, izmantojot āra aktivitāšu sasaisti 

ar mācību priekšmetu saturu, īstenojot starppriekšmetu saikni. 

 



 

 

2.6.  odarbību laikā izglītojamie ievēro skolotāja norādījumus par darba kārtību, uzvedības 

noteikumiem, darba drošības noteikumiem, epidemioloģiskās drošības noteikumus.  

2.7. Āra nodarbību laikā visiem  jāievēro savstarpēja distancēšanās 2 m starp personām. 

2.8. Āra nodarbībās personālam un audzēkņiem jālieto sejas maskas, ja nav iespējams nodrošināt 

drošas distancēšanās principus - 2m starp dalībniekiem. 

2.9. Izglītojamie saņem mutisku vai rakstisku darba uzdevumu, kuru pilda skolotāja norādītajā 

vietā. 

2.10. Izglītojamie āra nodarbības laikā bez skolotāja atļaujas nedrīkst atstāt nodarbības vietu. 

2.11. Āra nodarbības laikā aizliegts bojāt augus, piesārņot vidi, pieskarties  klaiņojošiem 

dzīvniekiem. 

2.12. Izglītojamie  ir atbildīgi par ērču encefalīta profilaktisko pasākumu ievērošanu.  

2.13.  odarbības beigās, ja uzdevumi tika veikti dažādās vietās, izglītojamie satiekas nodarbības 

sākumā skolotāja norādītajā laikā un vietā. 

2.14. Ja āra nodarbība tiek organizēta ārpus skolas teritorijas skolotājam līdzi jābūt pirmās 

palīdzības aptieciņai. 

2.15. Ejot pa ietvi vai brauktuves malu izglītojamie ievēro ceļu satiksmes noteikumus, nav 

pieļaujama grūstīšanās, skraidīšana, skaļa uzvedība. 

2.16. Āra nodarbību noslēgumā izglītojamiem aizliegts uzkavēties un pulcēties skolas teritorijā.  

2.17. Izglītojamie, kuri neievēro augstāk minētos noteikumus, raksta paskaidrojumu. 

2.18. Ja izglītojamie neievēro skolotāja norādījumus āra nodarbībās, pedagogam ir tiesības 

nodarbību pārtraukt par to informējot skolas vadību un vecākus. Skolas vadība lemj par 

turpmāko āra nodarbību organizēšanu attiecīgajā klasē vai to atcelšanu. 

 

 Direktore                       I.Juhnoviča  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


