
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar   Limbažu Valsts ģimnāzijas direktora  

2021.gada 13.oktobra rīkojumu Nr. 1.9/25 

 

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu un mācību procesa 

organizēšanai Limbažu Valsts ģimnāzijā 

Kārtība izdota saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 38.27., 40.2, 40.5 

punktiem 

 

13.10.2021. Nr.24 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Limbažu Valsts ģimnāzijas mācību procesa organizēšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka 

mācību procesa organizēšanu klātienē Limbažu Valsts ģimnāzijā no 2021. gada 13. oktobra, 

ievērojot drošības pasākumus, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatību un inficēšanās 

iespējamību. 

2. Šī kārtība ir saistoša visiem Limbažu Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) strādājošiem 

skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, Ģimnāzijas skolēniem, viņu vecākiem un/vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, un Ģimnāzijas apmeklētājiem. 

3. Ģimnāzija informē skolotājus, tehniskos darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus vai likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamību ievērot epidemioloģiskās drošības prasības un sekot līdzi savam 

veselības stāvoklim mutiski, kā arī izsūtot informatīvu vēstuli e-klasē un papīra formātā. 

4. Kārtība ir pieejama: 

4.1. izglītības iestādes lietvedībā; 

4.2. izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.limbazugimnazija.lv. 

5. Skolēna vecākiem un/vai likumiskajiem pārstāvjiem un iestādes darbiniekiem ir pienākums 

nekavējoties informēt Ģimnāziju, ja skolēnam vai darbiniekam konstatēta saslimšana ar 

Covid-19 infekciju. 

6. Ja kāda klase, grupa, Ģimnāzija jāsūta attālinātajās mācībās, tad par šo rīkojumu izdod 

Limbažu novada Domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Lai priekšsēdētājs varētu izdot 

rīkojumu, Ģimnāzijai jāsniedz šāda informācija: 

6.1. kura ir ar Covid-19 saslimusī persona (skolēns, skolotājs, Skolas tehniskais darbinieks); 

6.2. kuras un cik ir tiešās kontaktpersonas; 

6.3. klases/grupas lielums – skaits, kas dodas karantīnā; 

6.4. datumi, no kura līdz kuram notiks attālinātais izglītības process. 
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7. Ģimnāzijas iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, visiem (gan vakcinētajiem, 

gan nevakcinētajiem) jālieto sejas aizsargmaskas. Par šī punkta ievērošanu atbild Ģimnāzijas 

māsas un pedagoģiskie darbinieki. 

8. Ģimnāzijas telpās nevar atrasties cilvēks ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, izteiktas iesnas, klepus, sāpes kaklā). 

9. Visiem redzamās vietās tiek nodrošinātas skaidri salasāmas norādes par pienākumu ievērot 2 

metru distanci no citām personām. 

10. Personas iespēju robežās izvairās no drūzmēšanās Ģimnāzijā un tās teritorijā, koplietošanas 

telpās, gaiteņos, Ģimnāzijas ēdnīcā un garderobē. 

11. Ģimnāzija nodrošina drošu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, šim mērķim 

izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kas atrodas pie ieejas durvīm visos 

korpusos. Atkritumu maisus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. 

12. Ja būs nepieciešamība atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, Ģimnāzija var organizēt mācību 

darbu attālināti atsevišķām klašu grupām vai skolēniem, informējot par to skolotājus, skolēnus 

un vecākus vai likumiskos pārstāvjus ar vēstuli e-klasē. Par informēšanu atbild direktores 

vietnieces izglītības jomā Vija Jevdokimova un Ilze Ābola. 

13. Direktora vietniece Elīze Zuševica nodrošina informācijas sniegšanu attiecīgā Slimību 

profilakses un kontroles centra reģiona epidemiologam pēc pieprasījuma. 

14. Katra klase tiek uzskatīta kā vienota grupa, kopiena, kuras ietvaros var neievērot distancēšanās 

prasības. 
 

II. Mācību procesa organizēšana 
 

15. Līdz 2021. gada 15. novembrim Ģimnāziju klātienē apmeklē skolotāji, skolas darbinieki un 

skolēni ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīvu 

Covid-19 testu. Pēc 2021. gada 15. novembra Ģimnāziju klātienē apmeklē skolotāji, skolas 

darbinieki ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un skolēni ar 

derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. 

16. Ģimnāzijas skolotāju, skolēnu un vecāku komunikācija notiek, izmantojot skolas oficiālo 

saziņas avotu e-klasi. Atsevišķos gadījumos, nodrošinot informācijas ātrāku nodošanu 

adresātam, tiek izmantota aplikācija WhatsApp. Vēl saziņai ar vecākiem var tikt izmantota 

Ģimnāzijas mājas lapa (www.limbazugimnazija.lv), tālrunis. Par informācijas nodošanu katrai 

klasei atbild tās audzinātājs. Par informācijas ievietošanu mājas lapā atbild direktores vietniece 

izglītības jomā Elīze Zuševica un Dāvis Rudzītis. 

17. Ģimnāzija organizē mācību procesu tā, lai maksimāli novērstu klašu grupu saskari. 

18. Klātienē mācību procesa ietvaros un ārpus tā mutes un deguna aizsegu nelieto sporta stundas 

norisē fizisko aktivitāšu laikā un interešu izglītības nodarbībās (koris, vokālā studija, teātra 

pulciņš). 

19. Interešu izglītības nodarbības Ģimnāzijā tiek īstenotas atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. 

20. Ģimnāzijas dežuranti nodrošina apmeklētāju reģistrāciju (vārds, uzvārds, kontaktinformācija). 

Ja konstatēta saslimšana ar Covid-19, pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma 

nodod apmeklētāju datus, kā arī sniedz informāciju par apmeklējuma datumu un vietu/telpu. 

21. Pēc iespējas jāizmanto tikai personīgie rakstāmpiederumi. 

22. Par aktuālo kārtību tūlīt pēc tās stāšanās spēkā klašu audzinātāji informē skolēnus. Skolēni 

paraksta instruktāžas. 

23. Mācības sākas 8:20, ja skolēns nav ieradies skolā, tad par to vecākiem nekavējoties jāinformē 

klases audzinātājs ar kavējuma pieteikumu e-klasē vai telefoniski, minot neierašanās iemeslu. 
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24. 1.-6. klašu skolēni Ģimnāzijā ierodas pa parādes durvīm Rīgas ielā 28 (no Sporta ielas puses), 

bet 7.-12. klašu skolēni – pa durvīm, kas ved uz garderobi Rīgas ielā 30. Ierodoties Ģimnāzijā, 

garderobē obligāti jāpārvelk maiņas apavi. 

25. Stundu laiki: 

25.1. 1. stunda 8:20-9:00; 

25.2. 2. stunda 9:10-9:50; 

25.3. 3. stunda 10:00-10:40; 

25.4. 4. stunda 10:50-11:30; 

25.5. 5. stunda 11:40-12:20; 

25.6. 6. stunda 12:30-13:10; 

25.7. 7. stunda 13:20-14:00; 

25.8. 8. stunda 14:10-14:50; 

25.9. 9. stunda 15:00-15:40; 

25.10. 10. stunda 15:50-16:30. 

26. Atsevišķos gadījumos, ierodoties Ģimnāzijā, skolēniem tiks mērīta temperatūra, izmantojot 

bezkontakta termometru. Skolēni ar paaugstinātu temperatūru un akūtām elpceļu infekcijas 

pazīmēm netiek uzņemti iestādē. Ja skolēnam tiks konstatēta paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, tad skolēns tiks izolēts no apkārtējiem medmāsas kabinetā, tiks informēti vecāki 

vai likumiskais pārstāvis, lai skolēnu nogādā mājās vai medicīnas iestādē. Atgriežoties 

Ģimnāzijā, obligāti jāuzrāda ārsta zīme par to, ka veselības stāvoklis atļauj atgriezties. 

27. Mācības organizē katrai klasei savā klases telpā, katram priekšmeta skolotājam staigājot pa 

klašu telpām, izņēmums ir specifiski mācību priekšmeti, kā fizika, ķīmija, sports, mājturība un 

tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, mūzika, uz kuru mācību telpām skolēni dosies paši, ja 

nebūs iespējams nodrošināt mācību procesu, nemainot klases telpu. Klašu sadalījums pa klašu 

telpām: 

Klase Kabinets 

1.a 202A 

1.b 102A 

1.c 201A 

1.d 212A 

2.a 103A 

2.b 204A 

3.a 101A 

3.b 203A 

3.c 105A 

4.a 304A 

4.b 216A 

4.c 301A 

5.a 116A 

5.b 401A 

6.a 403A 

6.b 404A 

6.c 402A 

7.a 302A 

7.b 108B 

7.c 412A 

8.a 211A 

8.b 208B 
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8.c 111B 

9.a 107B 

9.b 309B 

9.c 301B 

10.a 410B 

10.b 305B 

10.c 318A 

11.a 411A 

11.b 105B 

11.c 304B 

12.a 209B 

12.b 306B 
 

28. Ikdienas profilaktiskie pasākumi Ģimnāzijā ietver regulāru mācību telpu, palīgtelpu un 

koplietošanas telpu vēdināšanu pēc katras mācību stundas, kā arī atbilstošu apstākļu 

nodrošināšanu personīgās higiēnas ievērošanai. Telpas jāvēdina vismaz 5 (piecas) minūtes, 

maksimāli atverot logus un radot caurvēja efektu. Mācību telpas jāvēdina katru akadēmisko 

stundu. Ieteicams – 15 minūtes. 

29. Skolēnu vecāki skolēnus pavada līdz izglītības iestādei, neienākot Ģimnāzijas telpās. 

30. Ja mācības tiks organizētas daļēji attālināti vai attālināti, par vienotas saziņas un mācību 

platformas izmantošanu mācību laikā skolēni un vecāki tiks informēti e-klasē. Saziņā ievēros 

drošas datu pārraides, glabāšanas un publiskošanas principus. 

31. Ģimnāzija pasākumus, mācību ekskursijas ārkārtas situācijas laikā neorganizē, citā laikā tos 

plāno un organizē, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus. 
 

III. Testēšana 
 

32. Ģimnāzijas darbinieku un skolēnu testēšana notiek vienu reizi nedēļā, atbilstoši Slimības 

profilakses un kontroles centra izstrādātajam algoritmam. To organizē Elīze Zuševica, 

sadarbojoties ar skolas māsām un klašu audzinātājiem. To apmaksā no valsts budžeta. 

33. Testēšanas procesu neveic Ģimnāzijas darbinieki un skolēni ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

34. Ja Ģimnāzijas darbinieki un skolēni atgriežas Ģimnāzijā pēc prombūtnes vai neiekļaujas 

Ģimnāzijas testēšanas grafikā, tad viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās Ģimnāzijā 

veic Covid-19 testu patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un 

kurai ir nodoti skolēna un darbinieka dati. 

35. Neveicot testēšanu, skolēns nevarēs uzsākt un arī  turpināt izglītības ieguvi klātienē, un 

vecākiem ir iespēja veikt nepieciešamās formalitātes, lai pamatizglītības ieguvi bērnam 

nodrošinātu ģimenē. 

36. Skolēnu analīžu rezultāti vecākiem ir pieejami vietnē datamed.lv un Latvija.lv. Ģimnāzija tiks 

informēta par Covid-19 pozitīvajiem gadījumiem. Ģimnāzijas māsas šādos gadījumos sazinās 

ar atbilstošo skolēnu vecākiem. 
 

IV. Atbalsta nodrošināšana 
 

37. Ģimnāzija nodrošina atbalstu skolēnam atbilstoši viņa tā brīža vajadzībām. Ja nepieciešams, 

operatīvi meklē atbalsta personāla vai kāda cita speciālista, dienesta palīdzību. Daļēji attālinātā 

vai attālinātā mācību procesa laikā pārliecinās par tehnisko resursu pieejamību un piekļuvi 

internetam. Meklē risinājumu un nodrošina kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu neatkarīgi 

no skolēna rīcībā esošajiem resursiem un tehnoloģiskajām iespējām. Par tehnisko atbalstu 

atbild Elīna Pētersone un Uldis Bušs. 
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38. Ģimnāzija sazinās ar skolēna vecākiem (likumisko pārstāvi) un vienojas par iespējām skolēna 

mācīšanās atbalstam, īpaši daļēji attālinātajā vai attālinātajā mācību procesā. Par saziņu 

nepieciešamā atbalsta jautājumos atbild klašu audzinātāji, par nododamo informāciju – 

direktora vietnieki izglītības jomā. 
 

V. Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana 
 

39. Ienākot Ģimnāzijā, skolēni, skolotāj un skolas darbinieki veic roku dezinfekciju. Skolēni dodas 

uz garderobi, kur obligāti atstāj virsdrēbes. 

40. Ģimnāzijā tam paredzētajās vietās ir pieejami roku higiēnai nepieciešamie līdzekļi – šķidrās 

ziepes, siltais ūdens, vienreizējie papīra dvieļi. Ir izvietotas informatīvas zīmes par pareizu 

roku mazgāšanu tam paredzētajās vietās. Skolotāji regulāri atgādina un ar savu piemēru 

mudina regulāri mazgāt rokas. 

41. Starpbrīžos skolēni tiks mudināti atrasties tajā pašā gaitenī, kurā atrodas konkrētā klases telpa, 

lieki nestaigājot pa skolas telpām, tādējādi nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu un 

dezinfekciju. Par telpu vēdināšanu atbildīgs priekšmeta skolotājs, kas tajā brīdī atrodas telpā. 

Durvju rokturi, virsmas, kas atrodas koplietošanas telpās, tiek dezinficētas pēc iepriekš 

sastādīta grafika, par ko atbildīgas Ģimnāzijas māsas Anda Pormala un Anita Tuča. 

Dezinfekciju veic apkopējas, uzrauga direktora vietnieks Alvis Atslēga. 
 

VI. Skolēnu ēdināšanas organizācija Covid-19 infekcijas izplatības laikā 
 

42. Skolēniem tiek nodrošinātas Ģimnāzijas pusdienas un izvēles ēdienkarte Ģimnāzijas kafejnīcā. 

43. Ģimnāzijā ēdināšana tiek nodrošināta, ievērojot epidemioloģiskās situācijas pulcēšanās un 

distancēšanās prasības. 

44. Ģimnāzijas pusdienas tiek nodrošinātas, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

45. Pirms ēdienreizēm jāievēro roku higiēna un jāievēro iepriekš aprakstītie drošības pasākumi. 

46. Pēc Ģimnāzijas māsas pieprasījuma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam ir jāuzrāda 

darbinieku, kas tieši iesaistīti skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas procesā, derīgs sadarbspējīgs 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu 

rezultātu. 
 

VII. Dienesta viesnīcas izmantošana 
 

47. Dienesta viesnīcas koplietošanas telpas tiek izmantotas, ievērojot noteiktos pamatprincipus – 

informēšana, distancēšanās, higiēna un veselības stāvokļa uzraudzība. 

48. Dienesta viesnīcas koplietošanas telpās ir pieejams silts ūdens, ziepes roku mazgāšanai un 

dezinfekcijas līdzekļi. 

49. Telpās un tualetē ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu. 

50. Rūpīgi tiek tīrītas visas dienesta viesnīcas telpas, to koplietošanas virsmas, piemērojot 

dezinfekciju. 
 

 

VIII. Rīcība, ja skolēnam un/vai darbiniekam konstatētas saslimšanas pazīmes 
 

51. Ja skolēnam, atrodoties Ģimnāzijā, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), 

Ģimnāzija nodrošina: 

51.1. skolēna izolāciju atsevišķā telpā – medmāsas kabinetā; 

51.2. pieaugušā klātbūtni (ja tas ir nepieciešams); 

51.3. sejas aizsargmasku;  
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51.4. vecāku un ģimenes ārsta informēšanu. 

52. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

53. Saslimusī persona nedrīkst apmeklēt Ģimnāziju līdz ģimenes ārsta atzinuma saņemšanai, kas 

atļauj skolēna atgriešanos Ģimnāzijā. 

54. Ja Ģimnāzijas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās. Ja konstatēti 

nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

55. Ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (izglītības iestādē vai transportā), 

skolēns un/vai darbinieks lieto sejas aizsargmasku. 

56. Darbinieks par saslimšanu telefoniski un/vai rakstveidā informē Ģimnāzijas direktoru. 

57. Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu. 

58. Darbiniekiem un skolēniem jāievēro pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumi. 

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

lapu). 

 

IX. Gadījumi, kuros personām jāievēro karantīna un pašizolācija 
 

60. Karantīna un pašizolācija jāievēro šādos gadījumos: 

60.1. ja saslimšana ar Covid-19 infekciju diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc 

klīniskām pazīmēm; 

60.2. ja persona ir atzīta par Covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonu. 

61. Karantīnu un pašizolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju. 
 

X. Noslēguma jautājumi 
 

62. Kārtība stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī, tā ir spēkā līdz jaunas kārtības izstrādei vai 

apstiprināšanai. 

63. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 23. augusta Limbažu Valsts ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu 

Nr.6 “Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu un mācību procesa organizēšanai 

Limbažu Valsts ģimnāzijā”. 

 

 

 

SASKAŅOJU 

Limbažu novada pašvaldības  

Izpilddirektors 

________________ Artis Ārgalis 

2021.gada ___. _________________ 


