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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas un organizētas āra nodarbības  

Audriņu pamatskolā 

 
 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 119”Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai””  

 
 

1.Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Audriņu pamatskola (turpmāk – skola) organizē āra nodarbības ārpus izglītības iestādes 

telpām. 

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

Ja klasē ir vairāk nekā 10 izglītojamie, to dala grupās, pie katras grupas nozīmējot 

skolotāju. 

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

attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. 

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

attiecīgajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. 

1.5. Vienas āra nodarbība ilgums nepārsniedz 40 minūtes. 

 

2.Āra nodarbību organizācija. 

 

2.1.  Āra nodarbības skola organizē ar mērķi – izglītojamiem satikties, sajust sevi kā daļu no 

klases, saliedēt klases kolektīvu, pārvarēt psiholoģiskās rakstura problēmas. 



2.2.  Āra plānotās nodarbības tiek norādītas stundu sarakstā. 

2.3.  Āra nodarbības klasēm notiek vienu dienu atbilstoši stundu sarakstam.  

2.4.  Āra nodarbību datumus apstiprina skolas direktors. 

2.5.  Nodarbībās darbs tiek organizēts individuāli, nelielās grupās vai pāros, izmantojot āra 

aktivitāšu sasaisti ar mācību priekšmetiem un starppriekšmetu saikni. 

2.6. Skolotājiem ir tiesības atteikties no nodarbību vadīšanas, ņemot vērā to, ja valstī 

izsludina atkārtoti ārkārtējo stāvoklī un iespējamos draudus veselībai. 

2.7. Atbilstoši skolas direktora rīkojumam, klases audzinātāji, priekšmetu skolotāji izplāno 

šo satikšanās aktivitāti, laiku un maršrutu un vienojas par tās norisi ar kolēģiem, sadalot 

pienākumus un informējot izglītojamos. 

2.8. Āra nodarbības tiek atspoguļotas e-klases attiecīgās klases dienasgrāmatā, veicot 

ierakstu “Āra nodarbība”, norādot tēmu. 

2.9. Nodarbību laikā pedagogs ir atbildīgs par epidemioloģiskās drošības noteikumu 

ievērošanu; 

2.10. Ja izglītojamie neievēro pedagogu norādījumus un noteikumus āra nodarbībās, 

pedagogam ir tiesības nodarbības pārtraukt, par to informējot skolas vadību un vecākus. 

Skolas vadība lemj par turpmāko āra nodarbību organizēšanu attiecīgajā klasē vai to 

atcelšanu. 

 

3.Skolass kārtības noteikumi āra nodarbību organizēšanā 

 

3.1.  Āra nodarbības izglītojamais drīkst apmeklēt tikai tad, ja nav vērojama akūta augšējo 

elpceļu saslimšana. 

3.2.  Izglītojamiem uz nodarbībām jāierodas paredzētajā laikā, norādītajā vietā. 

3.3. Izglītojamiem un vecākiem ir tiesības atteikties no āra nodarbību apmeklēšanas, 

informējot klases audzinātāju. 

3.4. Nodarbību laikā precīzi jāievēro norādījumi par darba kārtību, uzvedības noteikumiem, 

darba drošības noteikumiem, epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. 

3.5. Āra nodarbību laikā jāievēro savstarpēja distancēšanās 2 m starp personām. 

3.6. Āra nodarbībās visam personālam un audzēkņiem klātienē jālieto sejas maskas, ja nav 

iespējams nodrošināt drošas distancēšanās principus -2m starp dalībniekiem. 

3.7. Darba uzdevumi jāveic atbilstoši pedagoga norādījumiem. 

3.8. Izglītojamie var izmantot iekštelpās skolas labierīcības, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības prasības: 

 uz labierīcībām dodas pa vienam; 

 lieto mutes un deguna aizsegu; 

  ievēro distanci un dezinficē rokas. 

3.9. Āra nodarbību noslēgumā aizliegts uzkavēties un pulcēties. 

3.10. “Audriņu pamatskolas āra nodarbību organizēšanas noteikumi” pieņemti skolas 

padomes sēdē 09.04.2021. protokola Nr.3. 

 

Direktore           Liāna Teirumnieka 

 


