
APSTIPRINĀTS 

ar Rīgas Angļu ģimnāzijas direktora rīkojumu GA-21-87-rs 

12.10.2021. 

 

 

 

RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 
Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004, tālrunis 67612425, fakss 67612425,  

e-pasts rag@riga.lv 
 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

 

Rīgā 

2021. gada 26.augustā 

Grozījumi 2021.gada 12.oktobrī 

Nr.GA-21-4-nts 

 

 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2021.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības 

procesu Rīgas Angļu ģimnāzijā (turpmāk – RAĢ), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai 

mazinātu RAĢ darbiniekiem un skolēniem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru 

kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos 

informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības 

pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu. 

 

2. Noteikumi ir saistoši RAĢ darbiniekiem un skolēniem. 

 

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu RAĢ nepiederošo 

personu uzturēšanos skolā netiek nosaka RAĢ iekšējie noteikumi par kārtību, kādā 

izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā. 

 

II. Izglītības procesa organizēšana 

 

4. RAĢ izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) Izglītības pārvaldi, 

nosaka RAĢ direktors, izdodot rīkojumu, un tas var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai 

situācijai Skolā vai valstī. 
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5. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem, atbilstoši Iestādes 

direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, kurā var tikt veiktas 

izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Rīgas pilsētā vai valstī. 

 

6. Iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā, kā arī to 

īstenošanas formā (klātiene, attālinātas mācības, kombinētas mācības), nekavējoties informē 

skolēnus un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase. 

Ziņojumi Eklases pastā ir saistoši darbiniekiem, skolēniem un Vecākiem. 

 

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, piesardzības pasākumu 

ievērošana un nodrošināšana un testēšanas organizēšana 

 

7. Atbildīgie darbinieki par Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu 

ievērošanu RAĢ nodrošina: 

7.1. higiēnas prasību ievērošanu saskaņā ar vēdināšanas plānu un telpu dezinfekcijas 

plānu; 

7.2. mācību procesa plānošanu un organizāciju saskaņā ar distancēšanās un higiēnas 

nosacījumiem; 

7.3. informatīvo plakātu un norāžu par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK 

noteikumos noteiktajām prasībām izvietošanu telpās un informācijas stendos; 

7.4. sadarbību ar laboratoriju skrīninga nodrošināšanai; 

7.5. izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, tai skaitā 

klātienes mācību procesa ierobežojumu noteikšanu saskaņā ar situāciju klasēs; 

7.6. darbinieku, skolēnu un vecāku informēšanu par aktuālo situāciju RAĢ; 

7.7. sadarbību ar RD IKSD drošības nosacījumu piemērošanu; 

7.8. iknedēļas Izglītības valsts kvalitātes dienesta informēšanu par aktuālo situāciju 

attiecībā uz mācību procesu.   

 

8. 1.-3. klašu posmā mācības pilnībā notiek klātienē, 4. – 9.klašu posmā mācības 

notiek klātienē ar atsevišķiem kombinēto mācību elementiem, bet 10.-12.klasēs vienu dienu 

nedēļā mācību process tiek īstenots attālināti, kā arī  atsevišķi kombinēto mācību elementi 

tiek iekļauti klātienes mācību procesā. 

 

9. Klātienes mācību procesā piedalās skolēni un darbinieki bez saslimšanas pazīmēm 

ar sadarbspējīgu Covid vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu vai negatīvu skrīninga testu, un 

to pēc atbildīgā darbinieka pieprasījuma var apliecināt, uzrādot izdrukas vai digitālā formā. 

Nepilngadīgu skolēnu vecāki un pilngadīgi skolēni uzņemas atbildību par šī nosacījuma 

ievērošanu.  

 

10. Izglītojamo rutīnas skrīninga tests tiek veikts atbilstoši Slimību profilakses un 

kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 

 

11. Mācību process tiek organizēts katrai klasei savā telpā, izņemot mācību 

priekšmetos: sports, datorika, informātika, ķīmija, dizains un tehnoloģijas, robotika, 

programmēšana. Klases, kuru telpu platība ir nepietiekama, iespēju robežās atsevišķās 

dienās/stundās izmanto brīvu klašu telpas. Mācību stundās, kas notiek grupās, papildu tiek 
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izmantotas grupu telpas. Fizikas un Dabaszinātņu kabineti laikā, kurā netiek izmantoti 

mācībās piesaistītajai klasei, tiek izmantoti laboratorijas darbu veikšanai citām klasēm.  

 

12. Noslēgtu klašu princips tiek attiecināts uz mācībām: 

12.1. Visās klasēs pamatizglītībā, izņemot 2.svešvalodas apguvi un fakultatīvās 

nodarbības, kas nepieciešamības gadījumos tiek organizēta jauktās grupās, ievērojot 

MK 360.noteikumos 40.12.punktā noteiktajām prasībām – ne vairāk kā 20 skolēni 

grupā, nodrošinot telpas platību vismaz 3m2 uz skolēnu; 

12.2. vidējā izglītībā klašu paralēlēs, nodrošinot mācību procesu jauktās paralēlklašu 

grupās tajos mācību priekšmetos, kuros tas nepieciešams kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai; 

12.3. pagarinātās dienas grupas nodarbībās iekštelpās. 

 

13. Sporta stundas iespēju robežās tiek organizētas ārtelpās. Skolēniem nepieciešams 

ārtelpu apstākļiem piemērots sporta apģērbs un apavi. 

 

14. Klātienes konsultācijas un interešu izglītības nodarbības jauktām klasēm tiek 

organizētas ne vairāk kā 20 skolēniem grupā, nodrošinot telpas platību vismaz 3m2 uz 

skolēnu.  

 

15. Iespēju robežās klasēm tiek noteikti atšķirīgi stundu sākuma laiki (ierašanās uz 1., 

2. vai 3.mācību stundu). Ierodoties skolā, skolēns, ja nepieciešams, izmanto garderobi un 

individuālās lietošanas skapīti, tad dodas uz savu klases telpu, kurā uzturas pirms mācību 

stundām un mācību stundu laikā.  

 

16. Starpbrīžos skolēni uzturas ārtelpās un gaiteņos, lai nodrošinātu telpu vēdināšanu 

saskaņā ar vēdināšanas plānu, bez vajadzības neuzturas koplietošanas telpās, izmanto stundu 

telpai tuvākās labierīcības. Koplietošanas telpās skolēns secīgi neuzturas ilgāk par 15 

minūtēm. Pēc mācību procesa skolēns atstāj RAĢ telpas.  

 

17. Ja mācību stundas laikā gaisa kvalitāte pazeminās, tiek izmantots nepārtrauktās 

vēdināšanas režīms vai organizētas papildu vēdināšanas pauzes. Skolēniem nepieciešams 

nepārtrauktas vēdināšanas režīmam piemērots apģērbs (piemēram, jaka vai šalle).   

 

18. RAĢ telpās darbinieki un skolēni lieto mutes un deguna aizsegus. Tos var nelietot: 

18.1. nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts; 

18.2. 1.-3. klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas telpās, 

piemēram, skolas gaitenī; 

18.3. izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, mācību telpā; 

18.4. Sporta stundās un mūzikas stundās dziedāšanas procesā. 

 

19. Saskaņā ar epidemioloģiskiem riskiem RAĢ atbildīgā persona var noteikt 

stingrākus mutes un deguna aizsega lietošanas noteikumus. Atbildību par mutes un deguna 

aizsegu lietošanu saskaņā ar aktuālajiem RAĢ noteikumiem uzņemas katrs darbinieks un 

skolēns.  

 

20. Skolēnu ēdināšana tiek nodrošināta katrai klasei noteiktajā laikā, ievērojot 

distancēšanās nosacījumus. 
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21. Saņemot informāciju par pozitīvu skrīninga testa rezultātu, kontaktpersonām, kas 

nav vakcinētas/pārslimojušas tiek noteikta karantīna saskaņā ar SPKC noteiktu algoritmu un 

piemērots attālinātu mācību/darba režīms. Informāciju pedagogi, skolēni un vecāki saņem 

eklases pastā ar norādi ‘steidzama informācija’. Skolēni (sākumskolā viņu vecāki) un 

pedagogi, kuriem nav vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts, katru dienu pirms došanās un 

RAĢ pārbauda ziņas eklases pastā.  

 

22.  Klasei, kurā vairāk nekā 50% skolēniem ir noteikta karantīna/pašizolācija, mācību 

procesā tiek piemērota attālinātu mācību metodika, bet skolēniem, kuriem nav noteikta 

karantīna, tiek nodrošināta iespēja pēc attālinātu mācību metodikas mācīties klātienē. Pretējā 

gadījumā vadošā mācību metodika ir klātienes mācības, un pedagogs nodrošina patstāvīgu 

mācību iespējas un tiešsaistes konsultācijas skolēniem, kuriem noteikta 

karantīna/pašizolācija. Pedagogi 24 stundu laikā pēc ziņas par karantīnas/pašizolācijas 

noteikšanu ievieto eklasē informāciju mācībām konkrētajai nedēļai, bet līdz konkrētās nedēļas 

piektdienas vakaram - nākošajai nedēļai, norādot tiešsaistes stundu/konsultāciju laikus un 

iesniedzamo darbu termiņus. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

23. Noteikumi ir publiskojami RAĢ tīmekļvietnē www.rag.lv. 

 

24. Skolēniem un Vecākiem uz eklases e-pastu tiek nosūtīta RAĢ vēstule ar 

informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.  

 

25. Gadījumos, ja Noteikumu 9.punktā noteiktais netiek ievērots, izglītības 

programmā paredzēto mācību saturu 1.-8.klašu skolēns var apgūt ģimenē un par to ir atbildīgi 

Vecāki. Izvēloties nodrošināt izglītību ģimenē, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu RAĢ 

direktoram, kurš pēc saskaņojuma ar Departamentu nosaka izglītības programmas apguves 

kārtību. 

 

26. Ja RAĢ rīcībā ir informācija, ka skolēni vai Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, 

maldina par skolēna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 

kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, RAĢ ziņo Departamentam un atbildīgajiem 

dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.  

 

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Iestādes 2020.gada 21.augusta iekšējos noteikumus 

Nr. GA-21-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu”. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors 

M.Kokare 
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Svarena 67612425 


