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APSTIPRINĀTS 

ar Jaunogres vidusskolas direktora 

2022.gada 30.augustā rīkojumu Nr.92-s 

 

Iekšējie noteikumi 
Ogrē 

 

Kārtība, kādā Jaunogres vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai un 

mācību procesa organizēšana Nr.6/2020 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu; 

2021.gada 17.augusta noteikumos Nr.360 Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana"; 

Grozījumi veikti pamatojoties uz  

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” (redakcijā no 01.03.2022.; grozījumi pieņemti 15.02.2022.) 

Grozījumi veikti saskaņā ar  

2022. gada 22. martā, valdībā pieņemtajiem  

Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Saskaņā ar izglītības likuma 4. un 8.pantu un  

Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumiem Nr. 11 

″Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, 

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi . 

Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s 

Grozījumi veikti ar 2022.gada 23.augustu saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu" 

 

1. Vispārīgie jautājumi. 

1.1. Iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Jaunogres vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana” 
organizēts izglītības process un īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Kārtība) nosaka Jaunogres vidusskolas –(turpmāk – Skola) 

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 

izmantošanu,u.c. jautājums drošības normu nodrošināšanā. 

https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cc0214e6-e8f0-4326-b480-64972c95386d
https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/cc0214e6-e8f0-4326-b480-64972c95386d


1.2. Kārtība nosaka vienotas prasības Skolas izglītojamo (turpmāk–skolēnu), viņa vecāku vai 

likumisko pārstāvju (turpmāk-vecāki), nodarbināto un pakalpojumu sniedzēju rīcībai, organizējot 

un īstenojot izglītības procesu. 

1.3. Izglītības iestādē izglītojamo testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 

testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, 

personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, 

kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, 

dzimšanas datums, klase) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja 

elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-

veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam 

pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. 

1.4. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, 

personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, 

kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, 

dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). 

1.5. Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē atgriežas izglītības 

iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 

stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura 

sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva 

Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi. 

1.5.1. Darbinieki (gan formālajā, gan–neformālajā izglītībā) darba pienākumus iestādē var veikt bez 

sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas sertifikāta. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-

s). 
1.6. Izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības programmās bez sadarbspējīga 

sertifikāta uzrādīšanas. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 

1.6.1. Izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības 

programmās, un darbinieki pēc kontakta ar Covid-19 inficēto karantīna netiek noteikta, ar 

noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu 

Nr.75-s) 
1.6.2. Izglītības iestādes mācību procesu var īstenot attālināti gadījumos, kad skolā, izglītības 

programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta izglītojamiem, 

kura pedagogam noteikta izolācija; pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot 

attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību 

kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 
1.6.3. No 2022.gada 22.marta izglītojamajiem, visu vecuma grupās, atcelti jebkādi 

epidemioloģiskās drošības pasākumi skolēniem gan dalībai izglītības procesā, interešu izglītībā, 

kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai. Tai skaitā audzēkņi, kuriem nav 

derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, brīvi var saņemt jebkādus pakalpojumus vai 

apmeklēt pasākumus. Savukārt testēšanu no 1. aprīļa var veikt tikai atsevišķos gadījumos – 

piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu 

personu mājsaimniecībā. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 

1.7. Pamata un vidējā pakāpē skolēniem un darbiniekiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti. 

Testētas tiek tikai personas ar simptomiem, vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piem. saslimušais 

mājās). Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, 

izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta 

rīkojumu Nr.92-s). 
1.8. Sākot ar 2022.gada 1.aprīli 1. – 8.klašu izglītojamajiem, kuru vecāki realizēja mācības ģimenē 

(mājmācība), tā tiek pārtraukta, skolēni turpina izglītības ieguvi skolā – klātienē. (Grozījumi veikti ar 

2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 
1.9. Ja skolā tiek konstatēta Covid–19 infekcija, tad izglītības iestādes vadītājs nekavējoties telefoniski 

informē Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāju, kā arī informē Slimību profilakses un 



kontroles centru (turpmāk – SPKC) reģionālās nodaļas epidemiologu (kontakti saziņai: 

infektoloģe (reģionālā), kas atbildīga par Ogres novadu Renāte Brenča t.67081608 

renate.brenca@spkc.gov.lv). 

2. Informēšanas pasākumi: 

2.1. Jaunogres vidusskolā normatīvajos aktos noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību 

koordinē iestādes vadītājs, viņa vietnieki, klašu audzinātāji un skolas medicīniskais personāls. 

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

kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

2.3.Skolas telpās, redzamās vietās (pie ieejas durvīm iestādē, vestibilā, skolas gaiteņos), skaidri 

salasāmas norādes par distances ievērošanu no citu klašu izglītojamajiem, kā arī attiecīgs 

grīdas/sienu marķējums (sarkanas līnijas), katrā stāvā pieejami roku dezinfektatori. (Grozījumi veikti 

ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
2.4. Skolas telpās, t.sk. tualešu telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 

ievērošanas nosacījumiem. 

2.5. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skola (informācija 

sniedzama klases audzinātājam un/vai paralēles kurējošajam direktora vietniekam mācību un 

audzināšanas jomā), ja izglītojamajam konstatēta Covid – 19 infekcija. 

2.6. Izglītības iestāde (klases audzinātāji) nodrošina izglītojamo un viņu vecāku vai likumisko 

pārstāvju instruēšanu par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 

simptomiem un individuāliem profilakses, higiēnas pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās 

elpceļu infekcijas simptomi. 

2.6.1. Ja izglītojamo testēšanas rezultātā, tiek iegūts Covid-19 pozitīvs rezultāts, klases audzinātājs 

par minēto faktu informē skolas vadību, mācību priekšmeta skolotājus, skolas kancelejas 

atbildīgo personu, aizpildot iestādes Google platformā izklājlapu, tabulu “SARS-CoV-2 pozitīvu 

izglītojamo reģistrācija”, mērķis: savlaicīga mācību procesa koriģēšana, atbalsta nodrošinājums 

izglītojamajiem, kā arī informācijas, datu sniegšana pašvaldībai pēc pieprasījuma.  

2.7. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kā arī darbinieki tiek informēti par rīcību, ja tiek 

konstatētas slimības pazīmes: 

 nekavējoties ziņo izglītības iestādei par prombūtnes iemeslu; izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē iestādes atbildīgā persona (klases audzinātājs 

vai iestādes vadītāja vietnieks, vai arī skolas direktors), ja izglītojamam konstatēta Covid-19 

infekcija; 
 izolācijā - tikai saslimušie; (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

 telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu, vēršoties pēc medicīniskās palīdzības; 
 atgriezties izglītības iestādē drīkst ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (izglītojamie), noslēgtu 

darba nespējas lapu (darbinieki), tādējādi, apliecinot, ka uz personu nekādi papildus piesardzības 

pasākumi nav jāveic. 
2.8. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kuriem novēro elpceļu infekcijas slimību pazīmes 

(paaugstināta temperatūra (37,5°C), klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta elpošana), skolas 

medpersonāls ir tiesīgs telefoniski sazināties un uzaicināt vecākus, lai uz skolēna slimības laiku, 

skolēns tiktu izloēts no citiem. 
2.9. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē, kā arī darbinieki netiek 

pielaisti pie darba pienākumu pildīšanas. 
2.10. Ar „Kārtību kādā Jaunogres vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–

19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana” tiek iepazīstināti darbinieki 

( tā publiski pieejama 1.stāva informācijas stendā); skolēni, to vecāki vai likumiskie pārstāvji, 

izmantojot skolvadības e-klase e-pasta starpniecību, kā arī nopublicējot to skolas mājas lapā. 
3. Distancēšanās pasākumi un veselības stāvokļa uzraudzīšana: 

3.1. Ar 2022./2023.m.g. 1.septembri 1.-12.kl.izglītojamajiem mācību process Jaunogres vidusskolā 

tiek uzsākts klātienē, ievērojot higiēnas un drošības protokolu - telpu vēdināšanai, higiēnai, plūsmu 

nodalīšanai, ēdināšanas organizēšanai u.c. ; mācību sākums plkst.8.00. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

mailto:renate.brenca@spkc.gov.lv


3.2. Izglītojamo plūsma centrālajā ēkā (Mālkalnes pr.43), no plkst.7.35, ienākot skolā tiek organizēta 

pa dažādām ieejām: 

 2., 5. un 6.kl. – centrālā ieeja; (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
 7.-9.kl. – „dienvidu” durvis; 
 10. -12.kl. – evakuācijas ejas durvis - no stadiona puses. 

3.3. Izglītības iestādes apmeklētājiem netiek pārbaudīts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts. 

Izglītības iestādes vadītāja norīkotas personas skolēniem, darbiniekiem, ienākot skolā, var veikt 

digitālo bezkontakta ķermeņa temperatūras mērījumu. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu 

Nr.92-s). 
3.4. Ja ķermeņa temperatūra ir paaugstināta (37,5°C) (tiek veikti divi ķermeņa temperatūras mērījumi 

ar 10 min. intervālu), kā arī novēro resperatora rakstura saslimšanas pazīmes, skolēns pie mācībām 

netiek pielaists (skolēns uzturas izolatorā, kamēr vecāki to paņem no skolas), skolas atbildīgā 

persona sazinās ar izglītojamā vecākiem, kuri sazinātās ar ģimenes ārstu un nodrošinātu 

izglītojamā tālāko ārstēšanu. Ja skolas darbiniekam konstatē paaugstinātu ķermeņa temperatūru 

(37,5°C), tad no darba pienākumu veikšanas persona tiek atstādina, sazinās ar ģimenes ārstu, uzsāk 

ārstēšanos. 

3.5. No 2022.gada 1.aprīļa izglītības iestādē nav spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, 

izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs pieņemt 

ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku lietošanu. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 
3.6.Mācību priekšmetu skolotāji strādā konkrētā darba kabinetā, atbilstoši mācību priekšmeta 

specifikai, skolēni ierodas uz stundu pie skolotāja, atbilstoši stundu sarakstam. 

3.7. Sākumskolas ēkā (Zilokalnu pr.14) izglītojamo plūsma tiek organizēta no plkst.7.35, nosakot, ka 

1., 3. un 4. klašu paralēles, ievērojot distancēšanos, iestādē ienāk/iznāk pa centrālo eju un 

iekšpagalma evakuācijas durvīm, tādējādi, nodrošinot iespējami minimālu savstarpējo kontaktu. 

(Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

3.8. 1.klases skolēnus vecāki atved līdz norādītajai ieejai skolā, kur tos sagaida klases audzinātājs, 

tālāk skolēns līdz savai klases telpai nokļūst pedagoga pavadībā. Lai atvieglotu pirmklasniekiem 

nokļūšanu līdz klases telpai, tiek izmantots sienas marķējums (konkrētas krāsas bultas). 

3.9. Dežurskolotājs, atbilstoši grafikam, nodrošina kārtību starpbrīdī gaitenī, seko izglītojamo drošības 

nosacījumu normu ievērošanai. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 

3.10. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta 4 – 5 laika ziņā dažādos starpbrīžos (atbilstoši grafikam), 

ievērojot distancēšanās noteikumus, kā arī roku higiēnu pirms ēšanas. Ēdamzālē izglītojamo 

pieskatīšanu veic pedagogs, kurš skolēnus atvedis pusdienās, kā arī dežūrējošais administrators.  

3.11 Organizējot skolēnu ēdināšanu, ievēro plūsmas principu, noskot pusdienu laiku: (Grozījumi veikti ar 

2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

Skolas ēkā Zilokanu pr.14. Skolas ēkā Mālkalnes pr.43 

Plkst.laiks. klases Plkst.laiks. klases 

11.10 – 11.25 1.a,    1.b 10.50 – 11.05 2.a,   2.b 

11.25 – 11.40 3.a 11.10 – 11.25 5.a,   5.b,   6.a,   6.b 

12.20 - 12.35 3.b,    4.b 11.25 – 11.40 7.a,   7.b,   7.c,    8.a 

12.35 - 12.50 4.a 12.20 – 12.35 8.b,   8.c,   9.a,   9.b 

 12.35 – 12.50  11.a,    12.a 

3.12. 5.-12.klašu izglītojamajiem vecāku iesniegumu darbība par skolēna pusdienošanu mājās ir spēkā 

tikai vienā no garajiem 30 minūšu pusdienu starpbrīžiem (vecāku iesniegumā norādītajā laikā). 

(Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

3.13. Ārpusstundu pasākumi var tikt organizēti gan katrai izglītojamo grupai/klasei atsevišķi, kā arī 

tajos piedaloties dažādu vecumposmu skolēniem; dodot priekšroku pasākumiem svaigā gaisā. 

3.14. Sākot ar 2022.gada 1.aprīli var atsākt došanos izglītojošās ekskursijās ārus skolas gan katrai 

izglītojamo grupai/klasei atsevišķi, gan arī tajās piedaloties dažādu vecumposmu skolēniem. 
(Grozījumi veikti ar 2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 



3.15. Lai novērstu drūzmēšanos iestādē, tās apkārtnē, ievērojot distancēšanos, vecāki pavada 

izglītojamos līdz skolas teritorijai, kur arī sagaida bērnus pēc nodarbībām, mazinot personu 

savstarpējo sastapšanos. 

3.16. Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt izglītojamo mācību 

procesa norises laikā (ievērojot higiēnas un distancēšanās nosacījumus) savlaicīgi nepieciešams 

saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju, vai arī ar skolas administrāciju. 

3.17. Izglītojamo vecāki/pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar pedagogu vecāku dienā, 

izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos (ievērojot 

higiēnas un distancēšanās nosacījumus), izglītojamo vecāki savlaicīgi, iepriekš vienojas ar 

pedagogu par tikšanās laiku. Izglītības iestādes pedagogam ir pienākums informēt izglītības 

iestādes vadību un dežurantu par paredzēto tikšanos. 

3.18. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz tikšanos jāpiereģistrējas pie 

izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās 

iemeslu, laiku izglītības iestādes darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, kā arī jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments, jāievēro higiēnas un distancēšanās pasākumi. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 
3.19. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu pilnvarotās personas pie 

izglītības iestādes dežuranta, ievēro higiēnas un distancēšanās nosacījumus. 

3.20. Personas, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, ievēro higiēnas un 

distancēšanās nosacījumus, par šo personu klātbūtni iestādē dežurants informē izglītības iestādes 

direktoru un/vai direktora vietnieku saimnieciski administratīvajā darbā. Personām, kuras 

nodrošina iestādes darba nepārtrauktību (t.sk.pakalpojumu sniedzējiem), ienākot skolā, nav 

jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs sertifikāts. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

3.21. Nepiederošām personām iestādē uzturēties aizliegts. 

4. Higiēnas pasākumi: 

4.1. Sākot ar 01.04.2022., organizējot formalās izglītības procesu iekštelpās, tai sakitā arī interešu 

izglītībā, 1.- 12.klašu skolēni drīkst nelietot sejas/deguna aizsegus. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 

4.2. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas 

u.c. Iestādē skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas 

citai. 

4.3. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 

4.4. Skolā (pie ieejas durvīm iestādē) ir skaidri salasāma un pieejama informācija, ir, kur iespējams 

dezinficēt rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir iedarbīgs pret 

koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem). 

4.5. Regulāri vēdina visas skolas telpas vai nodrošina labu mehānisko ventilāciju. 

4.5.1. Starpbrīžos, kad skolēni atrodas gaitenī, obligāti tiek vēdināti visi mācību kabineti (vismaz 10 

-15 min.). 

4.5.2. Skolas gaiteņi tiek vēdināti mācību stundu laikā (vismaz 20-30 min). 

4.5.3. Izmanojot mērierīces CO2 koncentrācija gaisā noteikšnai, skola nodrošina regulāru 

mācību telpu monitoringu, seko papildus mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam 

ikreiz, kad mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm. (Grozījumi 

veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
4.6. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie 

ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, (piem., datorklase, fizikas, 

ķīmijas, bioloģijas kabineti, arī sporta inventārs, u.c.) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas, 

norīkotā tehniskā personāla persona, veic dezinfekcijas pasākumus, kolīdz izglītojamie telpu ir 

atstājuši. 

4.7. Telpu uzkopšana tiek veikta, atbilstoši skolā sastādītajam grafikam. Katrā uzkopšanas reizē tiek 

tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas 

tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. 



4.8. Roku mazgāšanai izmanto šķidrās ziepes, vienreizlietojamos dvieļus vai elektriskos roku 

žāvētājus, dezinfekcijas līdzekļus. 

4.9. Skolēni un skolas darbinieki skolā uzturas tīros maiņas apavos. 

5. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam: 

5.1. Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,5°C)), iestāde: 

 izolē izglītojamo atsevišķā telpā - izolatorā ( ēkā Mālkanes pr. 43 - 405.kab.; sākumskolā – 

izolatora telpā), nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, 

klātbūtni. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
 Skolas medmāsa un/vai klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski 

kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim 

un atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 
5.2. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests. 

5.3. Mācību laikā pirmās palīdzības sniegšanā personas lieto respiratoru bez vārsta, bet skolēns – sejas 

masku, ievērojot visus piesardzības pasākumus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības inspekcijas 

saskaņotajām rekomendācijām. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

5.4. No 14.02.2022. izglītības procesā iesaistītie darbinieki un izglītojamie, kļūstot par Covid-19 

inficētā kontaktpersonu, drīkst neievērot mājas karantīnu, lai piedalītos klātienes mācībās/darba 

procesā. 

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

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

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas 

atbildīgo personu un pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, sazināties ar ģimenes 

ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem 

skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 

6.2.Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu. 

7. Mācību procesa organizēšana, ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 infekcijas 

izplatības laikā. 
7.1.Sākot ar 2022.gada 1.septembri, ievērojot epidemioloģisko situāciju, Jaunogres vidusskolā 

mācības tiek organizētas klātienē, ievērojot pamatprasības: informēšana, higiēna, personas 

veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-

s). 
7.2.Sākot ar 2022.gada 1.aprīli visi 1.-12.klašu skolēni un skolas darbinieki mācību/darba procesa 

laikā iekštelpās, kā arī koplietošanas telpās drīkst nelietot sejas/deguna aizsegus. (Grozījumi veikti ar 

2022.gada 28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) 
Ja tiek noteikta sejas masku lietošana, bērni līdz 12 gadiem lieto vairākkārt lietojamās auduma 

maskas no VALIC iepirkumiem. Bērni virs 12 gadiem, pieaugušie izglītojamie un darbinieki pēc 

iespējas lieto medicīniskās maskas, tās regulāri mainot. Ja persona vēlas, var lietot sejas masku 

jebkurā riska līmenī, kā arī paaugstinātas drošības masku (piem. FFP2). (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
7.3.Situācijā, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās, bet nav kritiska, un, tai 

skaitā, ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, mācības Jaunogres vidusskolā 

tiek organizētas šādi: 

 1.- 6.klases – mācās klātienē; 
 7.-12.klases– 70 % mācās skolā un 30% mācību saturu apgūst pašvadīti, attālināti. 

7.4. Situācijā, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ ir kritiska tad 1.-12.klašu izglītojamie 

pārtrauc mācību procesa norisi klātienē, taču izglītības iestāde nodrošina mācības attālināti. 



Attālinātā mācību procesa organizēšanu, koordinēšanu izglītības iestādē veic vadītājs un vietnieki 

izglītības jomā. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

7.5. Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizē individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos 

darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem, nodrošinot mācību plāna 

izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām. 

7.6. Pedagogi izstrādā, piedāvā skolēniem mācību uzdevumus (darba lapas, prezentācijas, 

videolekcijas, u.c.), izmantojot e-mācību resursus un digitālās iespējas www.soma.lv, 

www.uzdevumi.lv, Google Classroom u.c.), nosūta skolēniem mājas darbus. 

 Saziņai ar skolēniem, to vecākiem/likumīgajiem aizbildņiem, kā galvenais saziņas avots tiek 

noteikta skolvadības sistēma e-klase. 

 Pedagogs, uzdodot mājas darbus, atbilstoši mācību priekšmeta specifikai, paredz arī teorētiskā 

materiāla apguvi, izmantojot skolēnu rīcībā pieejamos mācību līdzekļus, skolotājs e-žurnālā 

konkretizē norādi, veic vērtēšanu, atgriezenisko saiti.  

 Pedagogi informē par šim laika posmam ieplānoto mācību saturu, piedāvā skolēniem mācību 

uzdevumus, un nodrošina atgriezenisko saiti tiem skolēniem un audzēkņiem, kas atrodas 

pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (mājās), kamēr pārējie mācās skolā, 

izmantojot e-klases žurnālu. 

7.7. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu klātienē, izmantojot IT, skolā tiek nodrošināta 

„mobilā datorklase”, kad portatīvie datori, iepriekš skolotājam reģistrējoties pie dežurantiem, 

nogādājami norādītajā laikā un telpā, pilnvērtīga un kvalitatīva mācību procesa organizācijai un 

vadīšanai. Pēc katras to lietošanas, tiek veikta ierīču dezinfekcija. 

7.8. Konsultāciju, mācību atbalsta nodrošināšana klātienē tiek organizēta atbilstoši grafikam pie 

mācību priekšmeta skolotāja, izglītojamo grupai ievērojot higiēnas un distancēšanās pasākumus. 

7.9. Izglītojamajiem, kuriem ir nepieciešamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, un kuri 

ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, ir pieļaujama konsultāciju sniegšana gan 

klātienē, gan attālināti. 

8. Kārtība, kādā tiek īstenota izglītības programma un kārtība, kādā izglītības iestādes pedagogi 

novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā gadījumos, kad vecāki lūguši 

noteikt izglītības programmā paredzētā mācību satura apguvi ģimenē (Grozījumi veikti ar 

2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
8.1. Šī kārtība attiecas tikai uz izglītojamiem, kuriem, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku 

iesniegumu, Jaunogres vidusskolas direktors, pēc saskaņošanas ar Izglītības dibinātāju - Ogres 

novada domi, ar rīkojumu ir noteicis, ka pamatizglītības posma (1.- 6.klase) izglītības programmas 

daļā paredzēto mācību saturu izglītojamais var apgūt ģimenē ( turpmāk – mājmācība), un ka par to 

ir atbildīgi skolēna vecāki, ja: (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

8.1.1. vecāki rakstiski pamato, kāpēc izglītojamam ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības 

iestāde nevar nodrošināt; vecāki iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta 

izsniegtu izziņu par izglītojamā veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa 

izsniegtu atzinumu par izglītojamā psiholoģisko stāvokli, kura dēļ izglītojamajam ir 

nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē . 

(Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

8.1.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura 

apguvei. 

8.2. Skolas un vecāku pienākumi un tiesības. 

SKOLA: 
8.2.1. nodrošina vecākam iespēju pastāvīgi iepazīties ar aktuālo attiecīgās pamatizglītības 

programmas mācību priekšmetu un stundu plānu, mācību priekšmetu programmām un 

mācību saturu; konsultē skolēnus izglītības programmas apguves jautājumos, izmantojot Google 

Meet platformu, e-klases e-pastu, īstenojot izglītojamā izglītošanu 1.- 6. klases izglītības 

programmā paredzētā mācību satura apguvi ģimenē, ievērojot izglītojamā attīstības likumsakarības 

un vajadzības; (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 
8.2.2. apmācības procesā ievēro pedagoģiskās ētikas un morāles principus; 

http://www.soma.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
https://www.inbox.lv/
https://www.inbox.lv/
https://www.inbox.lv/
https://www.messenger.com/login.php
https://www.messenger.com/login.php
https://www.messenger.com/login.php
https://www.messenger.com/login.php
https://www.messenger.com/login.php
https://www.messenger.com/login.php


8.2.3. pārliecinās, ka izglītojamais apgūst vecumam atbilstošo kompetenču pieejā balstītu Izglītības 

standartu saskaņā ar valsts pamatizglītības standartā noteikto; 

8.2.4. izglītojamais izmanto savu e-klases adresi, kur, pieslēdzoties e-dienasgrāmatai, saņem 

informāciju par veicamajiem apguves tematiem, uzdevumiem, darbu iesūtīšanas termiņu, u.c. 

svarīgu informāciju pašvadīta mācību darba organizēšanai; 

8.2.5. mācību priekšmetu skolotājs, attiecībā uz sava mācību priekšmeta satura apguvi, vecākiem uz e-

klases e-pasta adresi nosūta digitālo mācību līdzekļu vai citu mācību procesā nepieciešamo 

pieslēgumu saites ( piem. DZM, u.c.) piekļuves informāciju, ja nepieciešams. 

8.2.6. nodrošina vecākiem ne retāk kā reizi mēnesī iespēju konsultēties izglītības jautājumos ar 

skolotāju.  

8.2.7. mācību priekšmetu skolotāji ne retāk kā divas reizes semestrī novērtē izglītojamā 

mācību sniegumu. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

VECĀKI: 
8.2.8. Ir atbildīgi par to, lai izglītojamais apgūtu pamatizglītības posma (1.-6.klases) izglītības 

programmas daļā paredzēto mācību satura apguvi ģimenē; (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta 

rīkojumu Nr.92-s). 

8.2.9. apliecina, ka ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts, 

lai skolēnam nodrošinātu pilnvērtīgu pamatizglītības posma (1.-6.klase) izglītības programmas daļā 

paredzēto mācību satura apguvi savu spēju un materiālo iespēju robežās un nodrošinātu izglītojamā 

izglītošanai ģimenē veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus; (Grozījumi veikti ar 

2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

8.2.10. īstenojot izglītības iegūšanu ģimenē, ievēro izglītojamā attīstības likumsakarības un vajadzības, 

individuālajā un sabiedriskajā dzīvē, nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tai skaitā 

iespēju robežās nodrošina izglītojamajam dalību interešu izglītības (mūzika, māksla, sports) 

nodarbībās; 

8.2.11. izglītojamā izglītošanā sadarbojas ar skolas administrāciju, pedagogiem un citām Izglītības 

procesā iesaistītām personām; 

8.2.12. uzklausa un pilda pedagoga norādījumus un ieteikumus par izglītojamā turpmāko apmācību un 

attīstības veicināšanu; 

8.2.13. informē izglītības iestādi par dzīves vietas adreses maiņu, kontaktinformācijas maiņu, 

izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme izglītības procesā; 

8.2.14. uzturoties skolā, ievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus, citu skolēnu, pedagogu un citu 

personu likumiskās tiesības un intereses; 

8.2.15. apmeklē skolas organizēto abu pušu tikšanos vismaz 2 reizes gadā klātienē vai attālināti 

(GoogleMeet platformā, ņemot vērā nepārvaramus apstākļus, kas liedz ierasties skolā klātienē). 

8.2.16. vecākiem ir tiesības saņemt informāciju par izglītojamā izglītošanas un audzināšanas 

jautājumiem; 

9. Izglītības programmas īstenošanas kārtība. 
9.1. skolēns mājmācībā, vecāku atbildībā, apgūst tēmas, pilda uzdevumus, kārto pārbaudes darbus, kas 

reģistrēti e-klases dienasgrāmatā, pārbaudes darbu grafikā. Skola nodrošina iespēju vecākiem, 

skolēnam saņemt konsultācijas no skolotāja, iepriekš vienojoties par konkrētu dienu un laiku. 

(Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

9.2. skolēns iesūta pārbaudei pārbaudes darbus, ievērojot skolotāja norādīto termiņu. 

9.3. skolotājs ir tiesīgs noteikt, ka skolēns pārbaudes darbu kārto tiešsastē GoogleMeet platformā, 

nodrošinot video un audio funkciju darba izpildes laikā. Skolotājs informē izglītojamo un /vai viņa 

vecākus par tiešsaistes datumu un laiku. 

9.4. Vecākiem pienākums: 

9.4.1. regulāri e-klasē pārbaudīt un sekot sava bērna mācību sasniegumiem, nodrošināt atbalstu; 

9.4.2. atbildēt uz skolas darbinieku sūtītajiem e-pastiem, kā arī atbildēt uz skolas darbinieku telefona 

zvaniem; 



9.4.3. 3. un 6.klases izglītojamie klātienē, skolas noteiktajā laikā un kārtībā kārto valsts 
diagnosticējošos pārbaudes darbus. 

10. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 
10.1. ikdienas rakstu, mājas un pārbaudes darbu darbu vērtēšana tiek veikta atbilstoši Jaunogres 

vidusskolas kārtībai “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu organizēšana”; 

vecākiem, skolēniem minētais dokuments pieejams skolas mājas lapā www.jvsk.lv 

10.2. pārbaudes darbi tiek organizēti un novadīti atbilstoši Jaunogres vidusskolas pārbaudes darbu 

grafikam (dokuments pieejams skolas mājas lapā www.jvsk.lv ) 

10.3. mājmācībā esoša skolēna mācību sasniegumus skolotājs reģistrē e-žurnālā. 

10.4. Ja mājmācības kārtības noteikumi netiek ievēroti, priekšmeta skolotājs e-klases pastā nosūta 

brīdinājumu vecākiem, ja tas tiek ignorēts, nenovēro pozitīvu dinamiku, tad skolotājs informē 

skolas administrāciju. 

10.5. Atkārtotu šo noteikumu neievērošanas gadījumā, skola ir tiesīga izdot direktora rīkojumu par 

mācību turpināšanu klātienē. 

10.6. Visus strīdus un domstarpības par kārtības noteikumu ievērošanu puses risina sarunu ceļā. 

11. Interešu izglītības īstenošana: 
11.1. No 2022.gada 16.februāra izglītojamo vecuma grupā, atcelti jebkādi epidemioloģiskās drošības 

pasākumi skolēniem dalībai interešu izglītībā, kā arī pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu 

saņemšanai. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

11.2. Interešu izglītības programmās pēc kontakta ar Covid-19 inficēto, izglītojamie un skolas 

darbinieki, var nedoties karantīnā, ar noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek 

veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādē, atbilstoši Slimību profilakses un 

kontroles centra algoritmam. 

11.3. Sportā nav pulcēšanās ierobežojumi (personu skaitu) gan ārtelpās, gan iekštelpās. Pasākuma 

organizators var izvēlēties pasākumu organizēt arī epidemioloģiski drošā vidē, tad tiek nodrošināts, 

ka epidemioloģiski drošā vide ir fiziski norobežota un apmeklētāju plūsma šajā vidē nepārklājas ar 

pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā. (Grozījumi veikti ar 2022.gada 

28.martā ar rīkojumu Nr.75-s) (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

11.4. Pēc nodarbības tiek veikta koplietošanas virsmu (durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku 

balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekcija; pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana 

vismaz 15 - 20 minūtes. 

11.5. Interešu Izglītības programmu īstenošana norisinās, atbilstoši izstrādātajam nodarbību norises 

grafikam. 

12. Noslēguma jautājumi 
Grozījumi Jaunogres vidusskolas „Kārtībā kādā Jaunogres vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšana” 

stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri (Grozījumi veikti ar 2022.gada 30.augusta rīkojumu Nr.92-s). 

 

 

 

Direktors         Aleksandrs Horuženko 

http://www.jvsk.lv/
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