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13.oktobrī pieņemtie valdības grozījumi

7-12.klašu skolēniem mācības līdz 30.oktobrim notiek attālināti.

• No 2020. gada no 26.oktobra līdz 30.oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu 
apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par 
epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra līdz 6. novembrim visā valstī būs ieviestas vēl citas drošības prasības:

• Klātienē nenotiks interešu izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem grupās – var 
notikt tikai individuālas apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām;

• Sporta treniņi (nodarbības) grupās var notikt tikai ārpus telpām vai attālināti, neizmantojot kopīgās 
ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība attiecas arī uz sporta klubiem, bet neattiecas uz 
Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu 
sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

• aizliegts organizēt sporta pasākumus, piemēram, sacensības (neattiecas uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā 
arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem).

No 17. oktobra:

• privātu pasākumu vietās kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu pasākumu rīko 
publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem fiksētas, personalizētas 
sēdvietas, 2 metru distance (izņemot personām no vienas mājsaimniecības), kā arī pasākums var norisināties līdz 
plkst. 24.00.

• sabiedriskās ēdināšanas vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par 4 personām, kuras 
nav no vienas mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493204&mode=mk&date=2020-10-13
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• 7-12.klašu skolēni mācās attālināti, skolotāji strādā no skolas.
• Līdz 30.10. skolēni turpina mācīties pēc esošā stundu saraksta.
• Matemātikas un valodu skolotājiem katrai klasei jānodrošina 2 tiešsaistes

stundas nedēļā, dabaszinību, vēstures un sociālo zinību skolotājiem
vismaz 1 stunda nedēļā (Tiešsaistes stundu grafiku izveido skolas vadība.
Katrai klasei dienā nevar būt vairāk par četrām tiešsaistes stundām.).

• Uzdevumi, praktiskie darbi vai informācija par tiešsaistes stundu norisi
skolēniem pieejama e-klasē, kas uzskatāms par vienīgo oficiālo saziņas
veidu ar skolēniem.

• Tiešsaistes stundām tiek izmantotas divas platformas – Google Meet vai
Zoom.

• Skolēnu patstāvīgajam darbam izmantojam platformas Uzdevumi.lv,
Soma.lv vai Google classroom.
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• Patstāvīgo darbu skaits un apjoms nepārsniedz attālināto mācību
stundu skaitu.

• Tiešsaistes stundas norises minimālais ilgums 30 minūtes.

• Līdz 30.10 attālinātās mācīšanās laikā tiek piemērota TIKAI formatīvā
vērtēšana (i/ni, procenti).



Interešu izglītība

• Interešu izglītību līdz 6.11. OVĢ turpina nodrošināt individuāli vai 
attālināti, par nodarbību grafiku iepriekš vienojoties ar A.Ezerieti

• Klātienes interešu izglītības pasākumi var notikt tikai individuāli 1:1


