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MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS LAIKĀ 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija  

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 26.punktu,  

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem  

izglītības iestādēm piesardzības pasākumu  īstenošanai  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

1. Skolā mācību process Covid-19 izplatības laikā prioritāri tiek īstenots pēc IZM ieteiktā A 

modeļa - mācības izglītības iestādē, visām klasēm nodrošinot 100 % klātienes mācības,  

kas iespējams, visām mācību procesā iesaistītajām pusēm ievērojot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības: informēšanu, higiēnas ievērošanu, personības veselības 

stāvokļa uzraudzību, distancēšanos saskaņā ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas izstrādāto 

“Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 

izglītības iestādē”. 

2. Mācību procesa īstenošanas modeli nosaka atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai 

konkrētajā brīdī. A (mācības notiek 100 % klātienē), B (mācības notiek 40–60 % klātienē, 

40–60 % attālināti) un C (mācības notiek attālināti visiem) modeli skolā var īstenot 

vienlaikus (atkarībā no telpu nodrošinājuma, izglītības posma, īstenotajām izglītības 

programmām). 

3. Klātienes mācības 7. – 12. klasēm skolā tiek īstenotas, nodrošinot regulāru un uzskatāmu 

informācijas apmaiņu ar skolēniem, vecākiem, pedagogiem par esošo situāciju un 

nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem. Visa informācija, kas nododama skolēniem 

un/vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, tiek nodota ar skolvadības sistēmas “e-klases” 

starpniecību. Regulāri informācija tiek ievietota skolas mājas lapā www.lvg.lv sadaļā 

aktualitātes. 

4. Mācību stundas  tiek plānotas blokos,  kas samazina mācību priekšmetu skaitu klasē dienā.    

5. Mācību process  tiek piemērots  atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un izglītojamo 

vajadzībām, sniedzot ikvienam skolēnam sociāli emocionālo  un cita veida atbalstu pēc 

nepieciešamības. 

6. Ja skolēns, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, nevar klātienē apmeklēt skolu, tiek 

nodrošināta iespēja mācīties attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes 

telpās, sniedzot regulāru   atgriezenisko saiti.  

http://www.lvg.lv/
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7. Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību apmeklētāji uzskatāmi par vienu izglītojamo 

grupu. Fakultatīvās nodarbības un konsultācijas tiek organizētas pēc mācību procesa 

beigām, ievērojot noteiktos distancēšanās un citus drošības noteikumus.                                                  

7.1. Kora nodarbībās dalībnieki ievēro 1 – 2 m distanci. 

7.2. Sporta nodarbības: ja apmeklē viena izglītojamo grupa, distance nav jāievēro. Ja 

apmeklē no dažādām izglītojamo grupām, uz katru dalībnieku jāievēro 3 m platība 

(1,5m rādiusā).  

7.3. Deju nodarbībās, kur nav iespējama dalībnieku distancēta izvietošana, būtiski 

nepieļaut, ka piedalās dalībnieki ar slimības pazīmēm. 

7.4. Skolēnu līdzpārvalžu darbībā starp dalībniekiem tiek ievērota 1 – 2 m distance. 

8. Skolas pasākumi notiek plānoti, ievērojot dalībnieku skaitu pēc tā brīža izdotajiem MK                              

noteikumiem. 

9. Ja skolā pasliktinās epidemioloģiskā situācija, skola rīkojas saskaņā ar SPKC instrukcijām, 

par to informējot Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi. 

10. Par skolas rīcību, mācību procesa modeļa maiņu atsevišķām klasēm, klašu grupām vai skolā, 

skolas administrācija nekavējoties skolvadības sistēmā “e-klase” informē darbiniekus, 

skolēnus un viņu likumiskos pārstāvjus. Konkrēta informācija tiek nodota ar klašu 

audzinātāju starpniecību. 

11. Operatīvai informācijas nodošanai pieļaujama situācija, kad skolas administrācija nosūta 

informāciju bez klašu audzinātāju starpniecības un informē viņus par to, ka informācija ir 

nosūtīta attiecīgajai mērķauditorijai. 

 

 

 

 

 

 

 


