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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 
20.08.2020.   Nr. 24 
 

Ogres Valsts ģimnāzijas kārtība un mācību darba organizēšana, nodrošinot 

epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija  

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu. 
 

 

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 citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu 

izmantošanu un ēdināšanas organizēšanu. 

 

2. Informēšanas pasākumi: 

2.1. Ogres Valsts ģimnāzijā par noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību atbild 

direktora p.i. Inna Zeņkeviča. 

2.2. Klašu audzinātāji informē izglītojamos un vecākus par kārtību, kādā notiks mācību darbs 

skolā. 

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

(gimnazija@ogresnovads.lv), skolas mājas lapu (www.ovg.lv), tālr. 65035690. 

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

vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

2.5. Izglītojamo vecāki nedrīkst attaisnot kavējumus, ja tie saistīti ar akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmēm, taču vecāki drīkst attaisnot kavējumus, ja bērnam ir bijuši viegli veselības 

traucējumi un bērns skolā atgriežas pēc 3 dienām izveseļojies 

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

pedagogiem vai skolas administrāciju.  

2.7. Skolas telpās, redzamās vietās: pie centrālās ieejas, gaiteņos, ēdināšanas telpās, labierīcību 

telpās, klašu telpās, ir izvietotas skaidri salasāmas norādes par 2 m distances ievērošanu no 

citu klašu izglītojamajiem. 

2.8. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 

ievērošanu. 

2.9. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola par 

izglītojamā konstatētu Covid – 19 infekciju pa tālruni 65035690. 

2.10. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad izglītības iestādes vadītājam nekavējoties 

ir jāinformē Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sandra Grunte pa tālruni 

65055382 un e – pastu sandra.grunte@ogresnovads.lv. 
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3. Distancēšanās pasākumi: 

3.1. Mācības notiek klātienē un skolai ir rīcības plāns, lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, 

koplietošanas telpu (garderobju, gaiteņu) piepildījumu un izglītojamo plūsmas 

organizēšanu. 

3.2. Izglītojamie mācās pēc izveidotā stundu saraksta. 

3.3. Starpbrīžu ilgums starp mācību stundām ir 10 minūtes, tostarp atsevišķas dinamiskās pauzes, 

kas tiek organizētas ārpus klases telpas pēc iepriekš izveidota grafika katram mācību 

kabinetam. 

3.4. Izglītojamie mācību stundu laikā un starpbrīžos nedodas ārpus skolas telpām. Tas pieļaujams 

tikai īpašos gadījumos ar skolas medmāsas vai direktora saskaņojumu. 

3.5. Skola nodrošina, ka visi mācību priekšmeti un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai 

klasei atsevišķi. 

3.6. Mācību priekšmets sports notiek katrai klasei atsevišķi, nedalot grupās zēni/meitenes no 

paralēlklasēm. 

3.7. Sporta stundas iespējami ilgi notiek ārpus skolas telpām atbilstošā apģērbā. Izglītojamie un 

pedagogi, lai dotos uz/no stundas, izmanto sporta bloka ieejas durvis. Ienākot skolā, 

izglītojamie un pedagogs dezinficē rokas. 

3.8. Mācību priekšmetu pedagogi vada stundu telpā, kurā atrodas konkrētās klases izglītojamie 

(pedagogi dodas pie izglītojamajiem). 

3.9. Mācību stundas – informātika, datorika, fizika, ķīmija, mājturība un tehnoloģijas – notiek 

attiecīgo mācību priekšmetu kabinetos. 

3.10. Mācību stunda vācu valoda notiek, apvienojot paralēlklašu izglītojamos. Stundas laikā tiek 

ievērota distancēšanās. 

3.11. Ārpusstundu nodarbības notiek, ievērojot distancēšanās un higiēnas prasības. 

3.12. Izglītojamie ienāk skolā pa centrālajām ieejas durvīm, ievērojot 2 m distanci.  

3.13. Pie dežuranta telpas: 

1) nodezinficē rokas (roku dezinficēšanai tiek izmantots 80% etanola šķīdums),  

2) nosaka ķermeņa temperatūru (ja ķermeņa temperatūra ir virs normas (vairāk par 37,5 

grādi), dodas pie skolas medmāsas), 

3) ja ķermeņa temperatūra ir normas robežās, dodas pie sava garderobes skapīša, dodas 

uz klases telpu. 

3.14. Mācību stundas notiek katrai klasei norādītajā telpā. 

3.15. Starpbrīžu laikā izglītojamie neatstāj klases telpu bez īpašas vajadzības. 

3.16. Pēc katras mācību stundas klase tiek vēdināta.  

3.17. Ja rodas situācija, ka gaitenī atrodas vairāku klašu izglītojamie (piemēram, dodoties uz 

ķīmijas, fizikas, datorikas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju kabinetu), izglītojamie 

ievēro 2m distanci. 

3.18. Pusdienu starpbrīdī ēdināšanas telpā izglītojamie ievēro norādes un robežlīnijas/ 

marķējumus. 

3.19. Izejot no ēdināšanas telpām, izglītojamie un pedagogi ievēro 2 m distanci. 

 

4. Higiēnas pasākumi: 

4.1. Pie skolas centrālās un sporta bloka ieejas, sporta zāles, ēdnīcas un datorklases izvieto 

dezinfekcijas līdzekļus. 

4.2. Pedagogi un tehniskie darbinieki atgādina izglītojamajiem par rūpīgu roku mazgāšanu. 

4.3. Dienas apkopēja regulāri veic koplietošanas telpu uzkopšanu, darba virsmu dezinfekciju. 

4.4. Skolā izvietotas vizuālās distancēšanās norādes. 

4.5. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. 

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

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 

4.7. 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). 

4.8. Par klases telpas vēdināšanu un galda virsmu dezinficēšanu pēc grafika atbild mācību 

priekšmeta pedagogs. 

4.9. Mācību stundai beidzoties, klases telpā tiek atvērts logs. 



4.10. Dienas apkopēja mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu 

uzkopšanu. 

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

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

virsmas tiek dezinficētas. 

4.12. Koplietošanas telpu uzkopšana tiek veikta pēc 2., 4., 6. mācību stundas un to nodrošina 

ārpakalpojumu sniedzējs. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas 

(durvju rokturi, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (80% etanola 

šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). 

 

5. Veselības stāvokļa uzraudzīšana  

5.1. Par veselības stāvokļa uzraudzīšanu atbild skolas medmāsa. 

5.2. Pie skolas centrālās ieejas ir novietota ķermeņa temperatūras noteikšanas ierīce. 

5.3. Ienākot skolā, izglītojamajiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem tiek noteikta 

ķermeņa temperatūra. 

5.4. Ķermeņa temperatūras mērīšanas norisi vēro skolas medmāsa.  

5.5. Ja temperatūra ir paaugstināta virs 37,5 grādiem, tiek veikts atkārtots mērījums pēc 10 

minūtēm un medmāsa tālāk rīkojas atbilstoši kārtības 7.1. – 7.8. punktam. 

 

6. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana: 

6.1. Skolā nav vienotu pusdienu starpbrīžu. 

6.2. Ēdnīca nodrošina izglītojamo ēdināšanu pēc noteikta laika grafika: 

 

Stunda 7.  – 9. kl. 10. – 12. kl. 

0. 7.45 - 8.25 7.45 - 8.25 

1. 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 

2. 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 

3. 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 

4. 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 

  *Pusdienas (11.40 - 12.10) 

11.40 - 11.55 – 10.klases 

11.55 - 12.10 – 11. (A, B klase) 

5. 11.50 - 12. 30 12.10 – 12.50 

 *Pusdienas (12.30 - 13.15) 

12.30 - 12.45 – 7.klases  

12.45 - 13.00 – 8.klases  

13.00 - 13.15 – 9.(C,D,E klase) 

12.30 - 12.50 – 9. (A, B klase) 

*Pusdienas (12.50 - 13.15) 

12.50 - 13.00 – 11.D klase  

13.00 - 13.15 – 12.klases 

6. 13.15 - 13.55 13.15 - 13.55 

7. 14.05 - 14.45 14.05 - 14.45 

8. 14.55 - 15.35 14.55 - 15.35 

9. 15.45 - 16.25 15.45 - 16.25 

10. 16.35 - 17.15 16.35 - 17.15 

 

 

*7.-9..klašu izglītojamie uz ēdamtelpu (ēdnīcu) dodas skolotāja pavadībā, ievērojot noteikto laika 

intervālu starp klašu grupām un pusdienu izsniegšanas kārtību, izņēmums 9.a un 9.b klase, kas 

dodas uz kafejnīcas telpu. 

*10.-12.klašu izglītojamie uz ēdamtelpu (kafejnīcas telpu) dodas skolotāja pavadībā, ievērojot 

noteikto laika intervālu starp klašu grupām un pusdienu izsniegšanas kārtību. 

 

7. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam: 

7.1. Ja izglītojamajam, ierodoties skolā, konstatē elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), skolas medmāsa vai dežurējošais administrators sazinās ar 

izglītojamā vecākiem, jo izglītojamais ir jāizolē. 



7.2. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), skola: 

7.2.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā pie medicīnas kabineta. 

7.2.2. Medmāsa sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā.  

7.2.3. 10. – 12. klašu izglītojamie pēc medmāsas sazināšanās ar izglītojamā vecākiem drīkst 

patstāvīgi doties mājās. 

7.3. Vecāki telefoniski informē savu ģimenes ārstu. 

7.4. Izglītojamais drīkst atsākt mācības, uzrādot ģimenes ārsta zīmi. 

7.5. Ja darbiniekam vai izglītojamajam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

7.6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, klase pāriet attālinātā apmācībā un tiek 

informēta reģionālā epidemioloģe Renāte Brenča, t.67081608; renate.brenca@spkc.gov.lv 

7.7. Vecāki informē par izglītojamā prombūtnes iemeslu klases audzinātāju, ja izglītojamam 

konstatēta Covid-19 infekcija. 

 

8. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolas darbiniekam: 

8.1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu un 

dodas mājās, telefoniski informē administrācijas pārstāvi un sazinās ar ģimenes ārstu, lai 

vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

8.2. Ja darbiniekam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, skolas administrācija izsauc 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. 

8.3. Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad 

darbinieks ievēro 14 dienu pašizolāciju.  

8.4. Darbinieks drīkst atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darba 

nespējas lapu).  

 

9. Interešu izglītības īstenošana: 

9.1. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc izstrādāta nodarbību grafika. 

9.2. Interešu izglītības nodarbībās piedalās ne vairāk par 30 izglītojamajiem vienā grupā. 

Nodarbības rīko katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos. Katrā nodarbībā 

tiek izveidots dalībnieku saraksts ar kontaktinformāciju. 

9.3. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos 

drīkst neievērot skatuves runas un teātra dalībnieki, dejotāji. 

9.4. Pēc nodarbības veic koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu 

roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju. 

9.5. Nodarbībās iekštelpās ik pēc 2 stundām ir pārtraukums, kura laikā tiek vēdinātas telpas 

(vismaz 15 min), nepieciešamības gadījumā veikta telpu uzkopšana ar dezinfekcijas 

līdzekļiem. 

 

10. Noslēguma jautājumi: 

10.1. Kārtība var tik grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

10.2. 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. 

 

 

 

Direktora p.i.       I. Zeņkeviča 

 


