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OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJA 
Reģ.Nr.4319901137, Meža prospekts 14, Ogre, Ogres novads, LV-5001 

tālrunis 65044522, e-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv, www.ovg.lv  

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Ogrē 

15.11.2021.  Nr. 32 
 

Ogres Valsts ģimnāzijas kārtība un mācību darba organizēšana, nodrošinot 

epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra  

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  

grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu" 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, 

personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā 

par izglītojamo un nodarbināto testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas 

organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un 

testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu un ēdināšanas organizēšanu. 

 

II. Informēšanas pasākumi 
 

2. Ogres Valsts ģimnāzijā par noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību 

atbild ar direktores rīkojumu nozīmēta persona – direktores vietniece Anete Ezeriete 

sadarbībā ar iestādes medicīnas māsu Sandru Kupču. 

3. Klašu audzinātāji informē izglītojamos un vecākus par kārtību, kādā notiks 

mācību darbs skolā. 

4. Komunikācija ar izglītojamo vecākiem notiek, izmantojot www.e-klase.lv, skolas 

e-pastu (gimnazija@ogresnovads.lv) un skolas mājas lapu (www.ovg.lv). 

5. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

6. Izglītojamo vecāki un citi apmeklētāji skolā ienāk, iepriekš saskaņojot tikšanos ar 

pedagogiem vai skolas administrāciju.  

7. Skolas telpā, redzamās vietās – pie centrālās ieejas, gaiteņos, ēdināšanas telpās, 

labierīcību telpās, klašu telpās – ir izvietotas skaidri salasāmas norādes par mutes un 

deguna aizsegu lietošanu. 
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8. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, novietotas skaidri salasāmas norādes par 

pareizas roku higiēnas ievērošanu. 

9. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē attiecīgās 

klases audzinātājs, ja pastāv apstākļi, kas liedz piedalīties mācību procesā. 

10. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skola: 

10.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā pie medicīnas kabineta; 

10.2. medmāsa sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā;  

10.3. 8.–12. klašu izglītojamie pēc medmāsas sazināšanās ar izglītojamā 

vecākiem drīkst patstāvīgi doties mājās. 

11. Ja izglītojamajam tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, likumiskie pārstāvji vai 

pilnvarotas personas nekavējoties informē izglītojamā klases audzinātāju, kurš sazinās ar 

iestādes direktoru tālākās rīcības plānošanai. 

12. Izglītības iestādē izglītojamo testēšanu katru nedēļu organizē sadarbībā ar 

laboratoriju, kura veic Covid-19 testus pēc iepriekš noteikta grafika. Testēšana tiek 

organizēta klašu ietvaros pedagoga vadībā, un testēšanas procesu koordinē skolas 

medmāsa S.Kupča. 

13. Ja izglītojamais iegūst sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

viņa vecāki vai pilngadīgs izglītojamais par to informē klases audzinātāju vienas darba 

dienas laikā. 

 

III. Mācību procesa norise 
 

14. Mācības 7.-12. klašu grupām notiek klātienē, saskaņā ar mācību nodarbību 

grafiku. 

15. Starpbrīžu ilgums starp mācību nodarbībām ir 10 minūtes, tostarp atsevišķas 

dinamiskās pauzes. Starp viena mācību priekšmeta divām secīgām nodarbībām mācību 

priekšmeta skolotājs var mainīt tās sākuma un beigu laiku.  

16. Sporta nodarbības iespējami ilgi notiek ārpus skolas telpām atbilstošā apģērbā. 

Izglītojamie un pedagogi, lai dotos uz/no sporta nodarbības, izmanto sporta bloka ieejas 

durvis. Ienākot skolā, izglītojamie un pedagogs dezinficē rokas. 

17. Mācību priekšmetu pedagogi vada nodarbību telpā, kurā atrodas konkrētās klases 

izglītojamie (pedagogi dodas pie izglītojamajiem), nodrošinot, ka klašu grupas 

nepārklājas, izņēmums ir padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12. klasē. 

18. Mācību nodarbības – informātika, datorika, fizika, ķīmija, dizains un tehnoloģijas, 

kā arī citi mācību priekšmeti, kuru norisei ir nodrošināts specifisks aprīkojums – notiek 

attiecīgo mācību priekšmetu kabinetos. 

19. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna 

aizsegu, izņemot: ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un 

dejas apguves specifikas dēļ vai sporta nodarbībās fizisko aktivitāšu laikā. 

20. Atrodoties koplietošanas telpās, izglītojamie no citām klasēm, pedagogiem un 

darbiniekiem ievēro 2 m distanci. 

21. Par daļēji attālināta mācību procesa organizēšanu lemj izglītības iestādes 

direktors, ja vismaz 1/3 no klases izglītojamiem izglītības procesu īsteno attālināti 

noteiktās mājas karantīnas dēļ. Par izmaiņām mācību procesa formā nekavējoties tiek 

informēti e-klasē un iestādes mājaslapā nepilngadīgo izglītojamo vecāki un pilngadīgi 

izglītojamie. 
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22. Par pilnībā attālināta mācību procesa organizēšanu lēmums tiek pieņemts 

saskaņojot ar dibinātāju, izvērtējot mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē 

nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai 

klātienē. Šie lēmumi jāsaskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju, un attālinātās mācības 

īsteno saskaņā ar izglītības iestādē noteikto kārtību. 

 

IV. Higiēnas pasākumi 

 
23. Ienākot iestādē, persona dezinficē rokas. Roku dezinfekcija iespēju robežās jāveic 

arī mācību priekšmetu kabinetos un klašu telpās. 

24. Dienas apkopēja regulāri veic koplietošanas telpu uzkopšanu, darba virsmu 

dezinfekciju. 

25. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību 

grāmatas u.c. 

26. Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 

27. Skolā ar skaidri salasāmu un pieejamu informāciju ir nodrošinātas vietas, kur 

iespējams dezinficēt rokas ar 80% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, 

kas ir iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem). 

28. Mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas ne mazāk kā 5 minūtes, atverot logu.  

29. Par koplietoto klašu telpu (fizikas, ķīmijas, datorklases, mājturības un tehnoloģiju 

kabinetu) virsmu dezinficēšanu atbild skolotājs. Pēc katras klases mācību stundas darba 

virsmas tiek dezinficētas. 

30. Par šajā nodaļā minēto personīgās higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga katra 

persona. 

 

V. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana 

 
31. Ēdināšanas pakalpojumu iestādē ēdinātājs sniedz saskaņā ar līgumā noteiktajām 

prasībām, nodrošinot drošu ēdiena izdali. 

32. Ēdiena izdale tiek nodrošināta saskaņā ar apstiprināto mācību nodarbību grafiku, 

ievērojot atšķirīgu pusdienu pārtraukumu 7.-9. klasēm un 10.-12. klasēm. 

33. Ēdiena izdale tiek nodrošināta divās vietās ēdamtelpā (ēdnīcā) un ēdamtelpā 

(kafejnīcā), kontrolējot apmeklētāju plūsmu un nosakot tās virzienu. 

34. Izglītojamie, kuri pusdieno skolas ēdnīcā, līdz savas sēdvietas ieņemšanai lieto 

mutes un deguna aizsegu. Iestādē lietot pārtikas preces un ēdienus/dzērienus (izņemot 

dzeramo ūdeni) koplietošanas gaiteņos stingri aizliegts. 

 

VI. Interešu izglītības un ārpusstundu pasākumu norise 
 

35. Izglītības iestādes neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina skolēnu un 

pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus izglītības iestādes, piemēram, 

ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumus un citus pasākumus klātienē.  

36. Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās klātienē bez 

ierobežojumiem var piedalīties skolēni ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, taču 

izglītības procesa organizēšanā jāievēro: 

36.1. mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta; 
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36.2. iekštelpās katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3 m2 no publiski 

pieejamās telpu platības; 

36.3. tiek veikta telpu ventilācija, nodrošināta svaiga gaisa pieplūde 

mācību telpai vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā; 

36.4. izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 izglītojamos, bet, ja 

netiek nodrošināta prasībām atbilstoša telpu ventilācija, izglītojamo skaits 

grupā nepārsniedz 10. 

37. Tie izglītojamie, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, nodarbībās 

var piedalīties attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu: 

37.1. vienas klases, grupas vai kursa ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus 

nav citu klašu, grupu vai kursu izglītojamie) tajā izglītības iestādē, kurā 

izglītojamais apgūst izglītības programmu pamatizglītības vai vidējās 

izglītības pakāpē; 

37.2. individuāli (izglītojamie, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā); 

37.3. ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamie no dažādām klasēm, 

grupām vai kursiem. 

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 
38. Kārtība var tikt grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

39. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/likumīgie pārstāvji tiek 

iepazīstināti ar kārtību, kādā Ogres Valsts ģimnāzijā tiek veikti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

40. Atzīt par spēku zaudējušus Ogres Valsts ģimnāzijas 2021. gada 31. augusta 

iekšējos noteikumus Nr. 27 “Ogres Valsts ģimnāzijas kārtība un mācību darba 

organizēšana, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai.”  

 

 

 

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore   I.Zeņkeviča  

 

 

 


