
 

 

Sveika atkal, mana skola! 

Sen, tik sen jau te nav būts! 

Bet cik daudz reiz klases solā 

Jaunu zināšanu gūts! 

 

Cik daudz jauneklīgu domu 

Saistās man ar ēku šo! 

Un, lūk, veco skolas somu 

Nu jau bērni pārmanto... 

 

Cienījamie vecāki! 

Informācija par 1. septembra pasākumu norisi 

ir publicēta skolas mājas lapā. 
 

 

Šogad 1. septembra svinīgajos pasākumos, kuri notiks skolas priekšā, no 

vecākiem var piedalīties tikai 1.a un 1.b klases vecāki. 

Pēc svinīgajiem pasākumiem skolas iekšpagalmā, skolēni kopā ar klases 

audzinātājiem, bez vecākiem, kā tas bija ierasts, dosies uz klases stundu. 

 

2. septembrī (ceturtdiena) 

1. – 3. klašu skolēniem notiks adaptācijas diena, iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem 

Covid-19 izplatības pasākumu ierobežošanā mācību laikā. 

4. – 12. klašu skolēniem pirmajās divās stundās adaptācijas pasākumi  (klases stundas),    

iepazīšanās ar jaunajiem noteikumiem Covid-19 izplatības pasākumu ierobežošanā 

mācību laikā un instruktāžas, un 2–4 mācību stundas. 

 
3. septembrī (piektdiena) 

Visām klasēm notiek mācību stundas pēc mācību stundu saraksta. 

 

Visām klasēm  mācības sāksies kā ierasts plkst. 8.30 

 
 

Ieeja skolā un izeja no skolas: 

1. - 3. klašu skolēniem no Garozes ielas puses; 

4. - 5. klašu skolēniem un vidusskolas skolēniem pa galveno ieeju; 

6.- 9. klašu skolēniem no Stelpes ielas puses. 



 

1.-9. klasēm mācību stundas notiks pārsvarā vienā mācību kabinetā. Skolēni uz citu 

mācību kabinetu dosies tikai mācību priekšmeta skolotāja pavadībā. 

 

Visiem  skolēniem tiks  nodrošinātas   pusdienas.  

 

  Zvanu saraksts 2021./2022.m.g. 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 
10.10 – 10.50 

Pusdienas 1. – 3.kl. 

4. 
11.10 – 11.50 

Pusdienas 4. – 6.kl  un 11.kl. 

5. 

12.10 – 12.50 

Pusdienas 7. – 9.kl, 10. un 

12.kl. 

6. 13.10 – 13.50 

7. 14.00 – 14.40 

8. 14.50 – 15.30 

 

 

Skolā stingri aizliegts ierasties: 

1. ar elpceļu infekcijas pazīmēm. Piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, 

sāpes kaklā, apgrūtināta elpošana, konjunktivīts u.c.; 

2. ja pēdējo 10 dienu laikā izglītojamais ir apmeklējis kādu no 

valstīm, kura ir iekļauta Covid-19 situācijas nelabvēlīgo valstu 

sarakstā un viņam nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta.  

 

 

 

 

Ja Jūsu bērnam ir hroniska slimība ar līdzīgām izpausmēm, lūdzam laicīgi atnest uz skolu 

ārsta zīmi, ka tā ir hroniska slimība nesaistīta ar Covid-19 infekciju. 

 

 

 

 



 

 

Skolēnu iknedēļas pārbaude ar siekalu testiem 

 Lai mācītos klātienē, ik nedēļu būs jāveic siekalu tests – katru piektdienu. Covid-19 tests nav 

jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Testēšanas 

procesu nodrošina Skolai piesaistītā MFD laboratorija. Testēšanas diena ir piektdiena. 

Testēšanas rezultātus saņems iepriekš norādītā e-pastā un LR E-veselības sistēmā. Pilngadīgs 

skolēns testa rezultātus varēs apskatīties pats, nepilngadīga skolēna vietā to varēs izdarīt 

vecāki vai viņa likumiskie pārstāvji. Tests būs derīgs citas interešu izglītības iestādes 

apmeklēšanai testa derīguma termiņā. Testēšana tiks veikta atbilstoši  Veselības ministrijas 

tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.  

Ja skolēnam nav iespējams norādītajā laikā ierasties, lai nodotu testu skolā, testēšanu var 

veikt  individuāli MFD laboratorijā, iepriekš uz to piesakoties http://www.mfd.lv/covid-

19-tests . Par individuālā COVID-19 testa rezultātu jāinformē klases audzinātāja.  

 

Rīcība Covid-19 saslimšanas gadījumā 

1. Ja Jūsu bērnam, atrodoties skolā, parādīsies akūtas elpceļu slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums u.c.), skola nekavējoties sazināsies ar Jums. Lūgs Jūs nekavējoties 

ierasties pēc bērna un sazināties ar ģimenes ārstu. 

Skolēns tiks izolēts atsevišķā telpā līdz brīdim, kamēr Jūs ierodaties skolā. 

2. Atpakaļ uz skolu bērns ierodas ar ģimenes ārsta rakstisku apliecinājumu par to, 

ka jūsu bērns ir vesels un var turpināt mācīties skolā. 

 

 

Pedagogu un vecāku saziņa 

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, mācību procesa laikā skolas apmeklēšana nepiederošām 

personām (arī vecākiem) bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegta. Saziņa ar skolu notiek ar 

e-klases starpniecību vai zvanot uz skolu - t.67629267. Tikšanās ar klases audzinātāju, 

mācību priekšmetu skolotājiem, skolas atbalsta grupu personālu un Skolas vadību notiek pēc 

mācību stundām, iepriekš to saskaņojot. 

 
Novēlam Jums stipru veselību un visiem veiksmīgu jauno mācību gadu! 

 
Ceram uz Jūsu atbalstu, sadarbību un sapratni! 

 

Ar cieņu Rīgas 47. vidusskolas direktore Ineta Kareļina 

 

. 

https://www.eveseliba.gov.lv/
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