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 Kārtība izglītības procesa organizēšanai,  

nodrošinot Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanu  

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka  izglītības procesa organizēšanas kārtību (turpmāk – Kārtība) Jāņa 

Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija), nodrošinot drošu izglītības 

procesu, lai mazinātu Ģimnāzijas darbiniekiem un skolēniem risku inficēties ar 

Covid – 19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un 

personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus. 

1.2. Kārtība ir saistoša visiem Ģimnāzijas darbiniekiem un skolēniem. 

1.3. Skolēnu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Ģimnāzijai nepiederošo personu 

uzturēšanos Ģimnāzijā nosaka Ģimnāzijas iekšējie noteikumi par kārtību, kādā 

izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Ģimnāzijā.  

1.4. Atbildīgās personas, kas koordinē noteiktās Kārtības ieviešanu un uzraudzību Ģimnāzijā 

ir Ģimnāzijas direktore un direktores vietniece saimnieciskajā darbā. 

2. Mācību procesa organizēšana 

2.1. Ģimnāzija, ņemot vērā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu 

“Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto A izglītības modeli – mācības 

7. – 12. klasēs notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību 

procesa elementiem. 

2.2. Ģimnāzijā izglītības procesā īstenotais modelis var tikt mainīti atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai Ģimnāzijā vai valstī. 

2.3.  Izglītības process Ģimnāzijā tiek nodrošināts saskaņā ar Ģimnāzijas iekšējās kārtības  

noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar MK noteikumiem un  šo Kārtību. 

2.4.  Izglītības procesa īstenošana notiek  atbilstoši Ģimnāzijas direktora apstiprinātajam 

mācību priekšmetu stundu sarakstam 7. – 12. klasēm. Attālinātās  mācības notiek  pēc 

slīdošā grafika ne vairāk kā vienu dienu nedēļā katrai klasei.  

2.5. Mācību stundu  laiki: 



 7., 8., 9., 12.klasēm 10., 11.klasēm 

0.stunda 8.10 –  8.50 

1.stunda 9.00 –  9.40 

2.stunda 9.50 – 10.30 

3.stunda 10.40 – 11.20 

4.stunda 12.00 –12.40 11.30 –12.10 

5.stunda 12.50 –13.30 

6.stunda 13.40 –14.20 

7.stunda 14.30 –15.10 

8.stunda 15.15 –15.55 

9.stunda 16.00 –16.40 

 

2.6. Pusdienu laiki: 

7., 8., 9.klasei   11.20 – 11.45  

12.klasēm           11.40 – 12.00  

10.klasēm           12.10 – 12.35 

11.klasēm           12.30 – 12.50 

2.7.  Izmaiņas izglītības procesa organizācijā var tikt veiktas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai 

Ģimnāzijā vai valstī. 

2.8 Ģimnāzija par izmaiņām izglītības procesa organizēšanā nekavējoties informē skolēnus un vecākus, 

nosūtot informāciju elektroniskas skolvadības sistēmā e – klase. 

3. Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un 

nodrošināšana  

3.1. Informēšanas pasākumi 

3.1.1. Kārtība  pieejama izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem e-klases 

pastā un publiskota  mājas lapā  

3.1.2. Ģimnāzijas direktore informē ģimnāzijas darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus par 

Kārtību. 

3.1.3. Klašu audzinātāji informē  izglītojamos, viņu vecākus vai likumīgos pārstāvjus par 

minēto Kārtību. 

3.1.4. Ģimnāzijas saziņai ar skolēniem un viņu vecākiem kā galvenās informācijas apmaiņas 

vietas noteikt ģimnāzijas mājas lapu http://www.pvg.edu.lv, ģimnāzijas e–pastu: 

preiluvalstsgim@pvg.edu.lv un elektroniskās skolvadības sistēmu E–klase, ārkārtējai vai 

ātrai saziņai izmantot tiešsaistes tīkla lietotnes WhatsApp grupas: visiem pedagogiem, 

administrācijai,  klasēm. 

 

3.2. Distancēšanās pasākumi  

3.2.1. Ierodoties Ģimnāzijā, skolēni lieki neuzturas garderobē (līdz 5 minūtēm), neveido 

burzmu un ievēro 2 metru distanci.  

3.2.2. Uzturoties Ģimnāzijas telpās, savstarpējā saskarsmē visiem jāievēro 2 metru 

distance. 

3.2.3. Mācību process tiek organizēts klasei kā izolētam kolektīvam, klases telpā skolēni 

var neievērot distanci 2 metri. 

3.2.4. Ģimnāzijas dežurants katru dienu pl. 8.00 atver visu mācību kabinetu durvis. 

3.2.5. Neveidot situācijas, kurās veidojas personisks kontakts citu personu vai kontakts 

dažādu priekšmetu nodošanā un saņemšanā citai personai (sasveicināšanās, 

rakstāmpiederumu, grāmatu nodošana).  

http://www.pvg.edu.lv/
mailto:preiluvalstsgim@pvg.edu.lv


3.2.6. Mācību priekšmeta pedagogs mācību procesā cenšas ievērot vismaz 1,5 metru 

distanci un/vai pēc saviem ieskatiem lieto sejas aizsargu.  

3.2.7. Pēc katras mācību stundas klases telpa tiek vēdināta. Par to atbildīgs ir mācību 

priekšmeta pedagogs, kurš vadīja mācību stundu pirms starpbrīža vai pusdienu 

pārtraukuma.  

3.2.8. Skolēni uzturas (izmanto labierīcības) tajā stāvā, kurā tiem  notiek mācību stundas 

un bez nepieciešamības pa Ģimnāzijas ēku nepārvietojas. 

3.2.9. Ēdināšanu organizē  vairākās maiņās ēdamzālē  konkrētām klašu grupām pie 

norādītajiem galdiņiem,  iespēju robežās nodrošinot 2 metru distanci starp galdiem. 

3.2.10. Nokļūšanai ģimnāzijā, skolēni izmanto sabiedrisko transportu un pašvaldības 

nodrošinātu transportu.  

3.2.11. Izglītojamie mācību procesa ietvaros kopā ar pedagogu var atrasties ārpus skolas 

teritorijas. 

 

3.3. Higiēnas nodrošināšana 

3.3.1. Ģimnāzija nodrošina visiem skolēniem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

citiem  apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu. 

3.3.2. Roku dezinfekcija pieejama katrā stāvā vairākās vietās, kur izvietots 70% spirtu 

saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis (pie skolas ieejām, ēdnīcas, tualetēs) un katrā 

kabinetā. 

3.3.3. Ģimnāzijas telpās izvietotas skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 

ievērošanu. 

3.3.4. Ģimnāzijā  ir iespēja izmantot sejas masku, citus aizsardzības līdzekļus. Izlietotie 

individuālās aizsardzības līdzekļi jāizmet marķētos atkritumu maisos. 

3.3.5. Mācību priekšmeta pedagogs nodrošina, ka izglītojamie pēc iespējas lieto tikai 

personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas, mazina rakstāmpiederumu nodošanu 

no vienas personas citai. 

3.3.6. Mācību stundas sportā tiek organizētas gan sporta zālē, gan ārā (piemērotos 

laikapstākļos). 

3.3.7. Dežurējošās apkopējas mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un 

koplietošanas telpu tīrīšanu, dezinfekciju. Pastiprināti tīra visas koplietošanas virsmas 

(durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas 

tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces, datorus), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.  

3.3.8. Pēc noteikta grafika dežurējošās apkopējas starpbrīžos  veic koplietošanas virsmu 

tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem mācību kabinetos. 

3.3.9. Ģimnāzijā ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas Veselības ministrijas noteiktās 

epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 

 

3.4.  Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

3.4.1. Ģimnāzijas darbinieki, pilngadīgie skolēni un nepilngadīgo skolēnu vecāki vai viņu 

likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par savu vai skolēna veselības stāvokli.  

3.4.2.  Ģimnāzijā netiek pieļauta personu (skolēnu un darbinieku) ar elpceļu infekcijas 

slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) klātbūtne. 

3.4.3. Ģimnāzija veic rūpīgu bērnu veselības novērošanu katru dienu. 

3.4.4. Ja darbiniekam vai skolēnam Ģimnāzijā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 



3.4.5. Personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai, sekot savam veselības 

stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot 

profilakses pasākumus, nedoties uz Ģimnāziju ar slimības pazīmēm. 

3.4.6. Ja darbiniekam vai izglītojamajam ir hroniskas vai alerģiskas elpceļu slimības, 

jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa. 

 

3.5. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums, veicot darba pienākumus, 

parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums 

3.5.1. Darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, 

telefoniski informēt gimnāzijas direktori   un sazināties ar ģimenes ārstu.  

3.5.2.  Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem  Ģimnāzijā vai sabiedriskajā transportā, 

darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.  

3.5.3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu).   

 

3.6. Ja izglītojamajam, atrodoties  Ģimnāzijā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums):  

3.6.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, 

nodrošina tā paša pieaugušā, kurš kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. 

3.6.2. Lai novērstu inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai 

deguna un mutes aizsegu. 

3.6.3. Klases audzinātājs vai administrācijas pārstāvis sazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā.  

3.6.4. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

3.6.5.  Izglītojamais vat atgriezties  Ģimnāzijā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.  

 

3.7. Ja izglītojamam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija: 

3.7.1. SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai 

situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas Ģimāzijas  vadībai, iesaistītajām 

personām, kā arī lemj par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai 

Ģimnāzijai. 

3.7.2. Direktorei ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. 

3.7.3. Direktore par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē dibinātāju. 

3.7.4. Dibinātāja pārstāvis informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: 

ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Ģimnāzijai tiek noteikta karantīna. 

 

4. Noslēguma jautājumi: 

4.1. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

4.2. Kārtība var tik grozīta vai papildināta mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

4.3. Ja Ģimnāzijas rīcībā ir informācija, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par 

bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid – 19 kontaktpersonām vai 

inficēšanos ar Covid – 19, Ģimnāzija ziņo dibinātājam  un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju. 

 

Direktore                                                                                                L.Pauniņa 


