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A P S T I P R I N Ā T I  

ar Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 

2021. gada 26. oktobra rīkojumu  

Nr. TRG/1-9/21/47 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  
Tukumā 

2021. gada 26. oktobrī  Nr. 26 

PAR COVID-19 IZPLATĪBAS NOVĒRŠANAS PAMATPRINCIPU  

UN NO TIEM IZRIETOŠO PRASĪBU IEVĒROŠANU 

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, 

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumiem Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un 

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums 
Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija):  

1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus: 

1.1.1. informēšanu; 

1.1.2. distancēšanos; 

1.1.3. higiēnu; 

1.1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzību; 

1.1.5. izglītojamo un ģimnāzijas darbinieku testēšanu saskaņā ar normatīvu prasībām; 

1.1.6. sejas masku lietošanu. 

1.2. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus; 

1.3. izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli; 

1.4. koplietošanas telpu izmantošanu; 

1.5. ēdināšanas organizēšanu; 

1.6. dienesta viesnīcu izmantošanu; 

1.7. rīcību gadījumā, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes. 

2. Izglītības procesa nodrošināšanai ģimnāzijā 2021./2022. m. g. tiek ievēroti šādi principi: 

2.1. klātienes izglītības princips. Izglītības procesā piedalās 1.-12. klases izglītojamie ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai COVID-19 negatīvu testa 

rezultātu. Iegūstot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tas jānosūta 

klases audzinātājai/-am E-klasē vai jāiesniedz papīra formātā. Klātienes izglītība ir 

priekšnoteikums kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai; 

2.2. drošas izglītības iestādes princips. Ja ģimnāzijā situācija ir labvēlīga, klātienes mācības 

īstenojamas arī augsta un ļoti augsta riska gadījumā reģionā;  

2.3. vakcinācijas efektivitātes princips. Vakcinētās personas (nodarbinātie, kuri ir ilgstošā 

saskarsmē ar izglītojamiem) strādā klātienē, un arī attiecīgās klases/grupas, ar kurām 

vakcinētie nodarbinātie ir ilgstošā saskarsmē, mācās klātienē. Personas, kuras ir vakcinētas 
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vai pārslimojušas Covid-19 infekciju, apliecina šo faktu ar spēkā esošu sadarbspējīgu 

vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu; 

2.4. izglītības iestādes patstāvības princips. Ģimnāzijas direktors, saskaņojot ar Tukuma 

novada pašvaldību (turpmāk – dibinātāju), ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz 

izglītības procesa norisi; 

2.5. rotācijas princips. Ģimnāzijas direktoram, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesības lemt par 

rotācijas principa piemērošanu, mācību sākuma un beigu laiku elastīgu maiņu, iestādes telpu 

vēdināšanas un to izmantošanas intensitātes iekšējā protokola ieviešanu, iestādes sanitārijas 

iekšējo noteikumu izstrādi un to īstenošanas uzraudzību, kombinēto mācību modeļa izvēli, 

izglītības īstenošanu ārtelpās, par sejas masku lietošanu visam kolektīvam vai atsevišķām 

grupām u. tml. Rotācijas principa īstenošanu nosaka ar direktora rīkojumu.  

3. Ģimnāzija nosaka atbildīgo personu (personas) par epidemioloģiskās drošības pasākumu un šīs 

kārtības ievērošanu ģimnāzijā ar direktora rīkojumu. 

4. Ģimnāzijā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, 

elpas trūkums, temperatūra) vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

5. Ģimnāzijas telpās ikdienā uzturas tikai izglītojamie un ģimnāzijas darbinieki. 

6. Personas, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, veic testēšanu 

(siekalu rutīnas testu) reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības atbilstoši situācijai ģimnāzijā 

(piemēram, klase bijusi karantīnā; skrīnings, ja saslimušas vairākas klases u. c.). Veselības 

inspekcijas uzdevumā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai Covid-19 testēšanai ir piesaistīta 

laboratorija, kura veic testēšanu saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 

(turpmāk - SPKC) izstrādāto testēšanas algoritmu. 

7. Saskaņā ar personas datu aizsardzību pirms izglītojamo (līdz 14 gadiem) testēšanas vecāki vienu 

reizi aizpilda piekrišanu, ka viņa bērns veic testēšanu, un iesniedz parakstītu dokumentu klases 

audzinātājam. Izglītojamie (no 14 gadu vecuma) ir tiesīgi paši aizpildīt piekrišanas veidlapu par 

testēšanu un parakstītu to iesniedz klases audzinātājam.  

8. Ja izglītojamais vai darbinieks pēdējo ir apmeklējis valsti, kura iekļauta SPKC iekļautajā sarakstā 

(valsts ar augstu inficēšanās risku) vai bijis kontaktā ar atbraucēju no šīs valsts, kā arī, ja tas notiek 

mācību gada laikā, viņam ir pienākums ievērot SPKC publicētos norādījumus. 

9. Pēc izglītojamo vai darbinieku slimošanas persona ģimnāzijā atgriežas, uzrādot medicīnas 

iestādes izdotu izziņu un atkārtoti uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 

sertifikātu, vai COVID-19 negatīvu testa rezultātu. 

10. Pēc epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās ģimnāzijā ir iespēja īstenot mācīšanās modeli, 

līdz aptuveni 22% no mācībām organizējot attālināti, t.i., atsevišķos mācību priekšmetos 

pedagogiem sagatavojot izglītojamos patstāvīgam darbam 1 stundu nedēļā ar mērķi attīstīt un 

nostiprināt izglītojamo pašvadītās mācīšanās un digitālās prasmes, katrai klasei nosakot 

attālinātās mācīšanās dienu. Ģimnāzijā ir veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi mācību 

procesa modeļa maiņai, nepieciešamības gadījumā saskaņojot ar Tukuma novada Izglītības 

pārvaldi.  

11. Ļoti augsta riska gadījumā (epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā), ja iespējams, 

klātienē īstenojamas individuālās konsultācijas 9., 11. un 12. klašu izglītojamiem, ņemot vērā, ka 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes noslēgumā kārtojami valsts pārbaudes darbi. 

12. Ģimnāzijas izglītojamajiem, darbiniekiem un vecākiem ieteicams izmantot lietotni “Apturi 

Covid”. 

II. Darbinieku, izglītojamo/audzēkņu un viņu vecāku informēšana 

13. Ģimnāzijas noteiktā atbildīgā persona iepazīstina darbiniekus un izglītojamos/audzēkņus ar šiem 

noteikumiem un citām aktuālām epidemioloģiskās drošības prasībām. 

14. Ģimnāzija, izmantojot elektroniskas skolvadības sistēmu E-klase (turpmāk E-klase), informē 

izglītojamo/audzēkņu vecākus/likumiskos pārstāvjus par noteikumos noteiktajām prasībām. 

15. Ģimnāzija par izmaiņām mācību priekšmetu un mācību stundu plānā informē izglītojamos un 

vecākus, nosūtot informāciju E-klasē. 



 

16. Klašu audzinātāji mācību gada pirmajā klases stundā veic izglītojamo instruktāžu par ģimnāzijā 

noteiktajiem drošības pasākumiem, to ievērošanu un skaidro šo pasākumu nepieciešamību 

inficēšanās risku mazināšanai. Klašu audzinātāji informē izglītojamos par personīgās higiēnas 

nosacījumu ievērošanu: pareizu roku higiēnu (biežu un rūpīgu roku mazgāšanu un dezinfekciju) 

un respiratorās higiēnas (pareizas klepošanas, šķaudīšanas un deguna šņaukšanas kultūras) 

ievērošanu. 

17. Izglītojamie klātienes mācību procesā lieto sejas maskas saskaņā ar normatīvu prasībām. Aktuālās 

prasības publicētas ģimnāzijas tīmekļa vietnes sadaļā Mācības: https://tukumagimn.lv/covid-

ierobezosana/ 

18. Ārtelpās sejas maskas nav nepieciešamas. 

19. Sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 infekcijas pārslimošanas sertifikātu izglītojamais vai 

darbinieks uzrāda atbildīgai personai (pedagogs, medicīnas māsa, ģimnāzijas vadības pārstāvis 

vai cits nozīmētais darbinieks) pēc pieprasījuma kopā ar personas apliecinošu dokumentu. 

20. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši ģimnāzijas noteiktajai rīcības shēmai šādām 

mērķgrupām: 

20.1. ģimnāzija – Tukuma novada Izglītības pārvalde - ģimnāzija; 

20.2. direktors – darbinieki; 

20.3. ģimnāzija (atbildīgā persona) – izglītojamie; 

20.4. ģimnāzija (atbildīgā persona) - vecāki; 

20.5. vecāki/ izglītojamie – direktors. 

 

 

 

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipi un piesardzības pasākumi 

21. Informēšanas nodrošināšanai labi redzamā vietā izvieto šādu informāciju par piesardzības 

pasākumiem: 

21.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

21.2. brīdinājumu par distances ievērošanu (ģimnāzijas gaitenī, pie ieejas un vietās, kur pulcējas 

izglītojamie, kuri nav vienā klasē, grupā vai kursā); 

21.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 

22. Distancēšanās nodrošināšanai veic šādus piesardzības pasākumus: 

22.1.  starp klasēm ievēro fizisku distanci; 

22.2.  mācību nodarbībām papildus ieteicams maksimāli izmantot arī ārtelpas; 

22.3.  fizisku distanci var neievērot: 

22.3.1. izglītības programmas apguvē ģimnāzijas vienas klases, grupas vai kursa ietvaros;  

22.3.2. interešu izglītības programmu apguves vietās vienas grupas ietvaros, izņemot koru un 

ansambļu dalībniekus; 

22.3.3. ģimnāzijas darbinieki, veicot darba pienākumus. 

23. Higiēnas prasību ievērošanai veic šādus piesardzības pasākumus: 

23.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu 

saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola); 

Direktors 

 

Dir. vietnieks Darbinieki 

 

Direktors 

 

Atbildīgā persona Kl. audzinātājs 

 

Izglītojamie 

 

Vecāki/izglītojamie Kl. audzinātājs Atbildīgā persona Direktors 

Direktors 

 

Vecāki/kl.audzin./atb.persona Kl.audzinātājs/vecāki/izglītojamie 
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23.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, 

peles, papīrs u. c.); 

23.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā 

rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam; 

23.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 

dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži 

saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 

krāni); 

23.5. regulāri vēdina telpas katrā pārtraukumā (ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā 

nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes). Pedagogs nekavējoties vēdina mācību telpu, 

ja mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm. Gaisa monitoringu 

veic, tiklīdz ģimnāzijā ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji. 

24. Ģimnāzijas medicīnas māsa vai pedagogs veic vizuālu izglītojamo veselības skrīningu, lai 

identificētu akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, 

temperatūra). 

IV. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi 

25. Ģimnāzija nodrošina darbību atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī. 

26. Nepieciešamības gadījumā ģimnāzija izglītības procesu var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti 

atbilstoši ģimnāzijas direktora lēmumam, kas saskaņots ar dibinātāju. 

27. Īstenojot izglītības procesu klātienē, ģimnāzijā ievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības 

prasības, šos noteikumus un citus saistošus normatīvos aktus. 

28. Jebkuram ģimnāzijas izglītojamo un darbinieku pārstāvim ir pienākums informēt atbildīgo par 

personas veselības stāvokļa uzraudzību, ja kādai personai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes. 

29. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgi: 

29.1. mācību stundās – pedagogs; 

29.2. citos gadījumos – katrs darbinieks, medmāsa. 

30. Medicīnas māsa regulāri uzrauga personu veselības stāvokli, situāciju ģimnāzijā, apkopo 

informāciju, ziņo vadībai un ierosina uzlabojumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

31. Klātienē mācības tiek organizētas pa klasēm/grupām atbilstoši stundu sarakstam. Pēc 

nepieciešamības ģimnāzijas direktors ir tiesīgs mainīt lēmumu, pieņemot, ka izglītojamie mācās 

tikai kādā konkrētā mācību kabinetā. Izglītojamie pāriet uz nepieciešamo mācību telpu starpbrīžu 

laikā, ievērojot labās puses virzienu, pēc iespējas distancējoties no citu klašu izglītojamajiem 

(ievērojot “klases burbuli”). 

32. Ja telpā stundas/nodarbības secīgi notiek dažādām klasēm/grupām, pedagogs pirms mācību 

stundas vēdina telpu un dezinficē saskarsmes virsmas.  

33. Īstenojot mācības ģimnāzijas telpās, ar direktora rīkojumu var tikt noteikti atšķirīgi mācību 

sākuma laiki un starpbrīži vai dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu. 

34. Izglītojamajiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai 

mājās), kamēr pārējie mācās ģimnāzijas iestādes telpās vai daļēji attālināti, ģimnāzija nodrošina 

pielāgotu mācību plānu un iespēju robežās nodrošina atgriezenisko saiti. Izglītojamajiem ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 infekcijas pārslimošanas sertifikātu var tikt noteiktas 

mācības klātienē.  

35. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka vienotas saziņas un mācību platformas izmantošanu 

daļēji attālināto vai attālināto mācību laikā. Saziņā ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un 

publiskošanas principus. 

36. Ģimnāzija regulāri informē vecākus par mācību procesa organizāciju un mācību uzdevumiem. 

37. Ja tiek organizēti ģimnāzijas pasākumi ārtelpās, ievērot klases distancēšanos (“klases burbuli”). 

38. Organizējot sporta nodarbības (treniņus), tiek noteikts, ka nodarbības norisei vienā treniņgrupā 

vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas. Ja to pieļauj normatīvās prasības un 

attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs. 



 

39. Ģimnāzijai ir tiesības organizēt ekskursijas un pārgājienus, ievērojot apmeklētāju plūsmu 

nepārklāšanos, saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīviem. 

V. Izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole 

40. Izglītojamo ierašanos ģimnāzijā, mācības stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no iestādes, kā 

arī citas aktivitātes organizē, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās 

ievērošanu. 

41. Izglītojamie mācību dienas laikā atrodas ģimnāzijas teritorijā. Siltajā laikā drīkst atrasties ārpus 

ģimnāzijas ēkas, ievērojot distancēšanos starp klasēm. Ārpus teritorijas mācību procesa 

starplaikos, tajā skaitā starpbrīžos, iziet aizliegts. 

42.  Darbinieki, kuriem savu amata pienākumu izpildes dēļ ir pastiprināts kontakts ar izglītojamajiem, 

pēc iespējas: 

42.1. vecākus konsultē attālināti - virtuālā saziņā, izmantojot IT tehnoloģijas; 

42.2. pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta, novēršot pulcēšanos; 

42.3. samazina kontakta laiku ar apmeklētāju (līdz 15 minūtēm). 

43. Izglītojamo likumiskie pārstāvji (turpmāk - vecāki) un trešās personas iestādē drīkst uzturēties: 

43.1. iepriekš saskaņotos pieņemšanas laikos (saskaņots E-klasē, rakstot e-pastu, zvanot uz 

kancelejas vai skolotāju istabas tālruni); 

43.2. apmeklētājs norāda dežurantam ierašanās mērķi; 

43.3. dežurantam piefiksējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, datumu un laiku speciāli 

iekārtotās “Apmeklētāju veidlapās”, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas 

Covid-19 infekcijas gadījumā; 

43.4. ievērojot distanci; 

43.5. roku higiēnai izmantojot spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 

70 % etanola). 

43.6. samazina kontakta laiku ar apmeklētāju līdz 15 minūtēm. 

VI. Koplietošanas telpu izmantošana 

44. Ģimnāzijas garderobēs izglītojamie uzturas tikai pirms un pēc mācību stundām. Starpbrīžos 

atļauts izmantot personīgo skapīti personīgo mantu nolikšanai vai paņemšanai.  

45. Koplietošanas telpās (gaiteņos, kāpnēs) nedrūzmēties, pārvietošanās notiek, ievērojot labās puses 

virzienu, pēc iespējas distancējoties no citu klašu skolēniem. 

46. Atrodoties koplietošanas telpās, sejas masku lietošana ir atkarīga no normatīvajām prasībām. 

47. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas laikā jāievēro distance un norādes bibliotēkā. 

48. Tualetes telpās roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus 

vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola). 

49. Koplietošanas telpās, t. sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamajiem pieejama, skaidri 

salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu. 

50. Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas. 

51. Ķīmijas, datorklases, fizikas un citās mācību telpās, ja mainās klase vai grupa, izmantošanas 

kārtība: 

51.1. tiek nodrošināta mācību telpu uzkopšana starpbrīžos; 

51.2. katrā telpā izvieto dezinfekcijas līdzekli un salvetes virsmu dezinficēšanai; 

51.3. izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja izmantot dezinfekcijas līdzekli savai darba vietai. 

52. Dežūrapkopējas veic virsmu dezinfekciju saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu un pēc pieprasījuma. 

VII. Ēdināšanas organizēšana 

53. Ģimnāzijas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma 

sniedzējs - SIA “IRG”. Pakalpojuma sniedzējs deleģē atbildīgo par epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ieviešanu ēdināšanas zālē, informējot par to ģimnāzijas direktori. 

54. Ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts, ievērojot ģimnāzijas mācību stundu saraksta plānojumu. 

55. Ēdināšana tiek organizēta pa klašu grupām vairākās maiņās saskaņā ar apstiprināto plānu. 



 

56. Pirms došanās uz ēdamzāli izglītojamie rūpīgi nomazgā rokas ar ziepēm mācību telpā vai pirms 

ēdamzāles. 

57. Pusdienu laikā vai citu starpbrīžu laikā izglītojamajam nav atļauts iziet no skolas teritorijas. 

VIII. Attālinātajā mācību procesā ievērojamie noteikumi 

58. Attālināto mācību laikā izglītojamie, pedagogi un vecāki ievēro attālinātā mācību procesa 

vadlīnijas, kuras izstrādā Metodiskā padome, apstiprina direktors un ir publicētas ģimnāzijas 

tīmekļa vietnes sadaļā Mācības: https://tukumagimn.lv/covid-ierobezosana/. 

59. Attālināto mācību procesa vadlīniju efektīvākai uztverei tiek izmantotas infografikas, kas 

publicētas ģimnāzijas tīmekļa vietnes sadaļā Mācības: https://tukumagimn.lv/covid-

ierobezosana/. 

60. Klases audzinātājs vai direktora vietnieks izglītības jomā informē izglītojamos un vecākus par 

aktualitātēm E-klases vēstulē.  

VIII. Dienesta viesnīcas izmantošana 

61. Viesnīcas koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek 

pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās. 

62. Dienesta viesnīcas audzēkņi uzturas savās istabiņās. Ciemošanās/uzturēšanās citu audzēkņu 

istabās nav atļauta. 

63. Koplietošanas telpu izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu distances ievērošanu un nepieļautu 

izglītojamo pulcēšanos. 

64. Koplietošanas telpās dienesta viesnīcas audzēkņi un darbinieki lieto sejas maskas saskaņā ar 

valsts normatīvu prasībām. 

65. Telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti 

roku dezinfekcijas līdzekļi. 

66. Telpās, t. sk. tualetes telpās, tiek izvietota audzēkņiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu.  

67. Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas. 

IX. Rīcība gadījumā, ja izglītojamajam vai darbiniekam 

 tiek konstatētas slimības pazīmes 

68. Ja ģimnāzijas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu 

veikšanu, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus, un doties mājās, telefoniski informēt 

ģimnāzijas atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas 

režīmu.  

69. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem ģimnāzijā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks 

lieto sejas masku. 

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

lapu).  

71. Ja izglītojamajam/audzēknim, atrodoties ģimnāzijā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), ģimnāzija: 

71.1. izsniedz izglītojamajam medicīnisko sejas masku un nosūta pie medicīnas māsas; 

71.2. darbinieks informē ģimnāzijas medicīnas māsu un direktoru; 

71.3. izolē izglītojamo/audzēkni atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, atbilstoši 

izglītojamā/audzēkņa vecumam nodrošina medicīnas māsas klātbūtni; 

71.4. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais/audzēknis un darbinieks lieto 

medicīnisko sejas masku; 

71.5. medicīnas māsa sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

71.6. medicīnas māsa informāciju sniedz arī klases audzinātājam; 

71.7. vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;  
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71.8. izglītojamais/audzēknis tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies iestādē 

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem; 

71.9. izglītojamais atgriežas klātienes mācībās ārsta pēc ģimenes izsniegtas zīmes vai citām 

normatīvu prasībām. 

72. Gadījumā, ja darbiniekam vai izglītojamajam/audzēknim iestādē ir konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Ja akūtas elpceļu 

infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem/audzēkņiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, ģimnāzija rīkojas atbilstoši ģimnāzijas infekcijas slimību 

ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto medicīniskās 

sejas maskas atbilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv. Ja izglītojamam vai ģimnāzijas darbiniekam tiks 

konstatēta Covid-19 infekcija un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar ģimnāziju, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 

individuālas rekomendācijas ģimnāzijas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 

karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai ģimnāzijai. Tādā gadījumā 

ģimnāzijas direktoram ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Ģimnāzijas direktors par šo faktu 

un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja 

pārstāvis - Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja ģimnāzijai tiek noteikta karantīna. 

X. Noslēguma jautājumi 

73. Ja SPKC nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību 

nosaka ar atsevišķu ģimnāzijas direktora rīkojumu. 

74. Ģimnāzijas vadība vai medmāsa pastāvīgi informē izglītojamos un darbiniekus par piesardzības 

pasākumiem, mācību procesa organizāciju, atbalsta iespējām, kā arī mērķtiecīgi organizē 

atgriezeniskās saites ieguvi no visām pusēm par pieejamajiem resursiem, nepieciešamo atbalstu 

un psiholoģisko labklājību. 

75. Ģimnāzijas izglītojamajiem, pedagogiem un vecākiem ir pieejami ģimnāzijas atbalsta personāla 

pakalpojumi. Atbalsta personāla (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, medicīnas māsa un 

bibliotekārs) kontaktus skatīt ģimnāzijas tīmekļa vietnē sadaļā 

Kontakti: https://tukumagimn.lv/kontakti/. 

76. Ja ģimnāzijas rīcībā ir informācija, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna 

veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar 

Covid-19, ģimnāzijas ziņo Tukuma novada Izglītības pārvaldei un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju. 

77. Izglītojamajiem un vecākiem E-klases pastā tiek nosūtīta ģimnāzijas vēstule ar informāciju, kur 

var iepazīties ar iekšējiem noteikumiem par izglītības procesa organizēšanu, nodrošinot Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanu. 

78. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī. Atzīt par spēku zaudējušiem Tukuma Raiņa 

Valsts ģimnāzijas 2021. gada 1. septembra iekšējos noteikumus Nr. 4 „Par COVID-19 izplatības 

novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietoši prasību ievērošanu”. 

79. Noteikumi ir maināmi, papildināmi atbilstoši izmaiņām valsts un pašvaldības līmeņa dokumentos. 

Tie ir spēkā līdz brīdim, kad situācija, saistīta ar COVID-19 izplatību valstī, ir ierobežota. 

80. Noteikumus ievieto ģimnāzijas tīmekļa vietnē sadaļā 

Dokumenti: https://tukumagimn.lv/dokumenti/. 

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore  S. Kūla 

Kūla 63122396 
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