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                R Ī G A S  V A L S T S  3 .  Ģ I M N Ā Z I J A  
               Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050, tālrunis 67222602, e-pasts r3g@ riga.lv    

RĪKOJUMS 
 

Rīgā 
2021. gada   26. augustā  Nr. GV3-21-57 -rs 

 
Par  drošas skolas  
protokolu 2021./2022.m.g. 
 
     Ievērojot MK 2020. gada 9.jūnija MK noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ” un to grozījumos un  tajā 
noteiktajām prasībām ,  nosaku : 
I Vispārīgi jautājumi  

1. Drošas skolas protokols nosaka kārtību, kā organizēt drošu izglītības procesu, lai 
mazinātu ģimnāzijas  darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, 
ievērojot MK 2020. gada 9.jūnija MK noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ” un tajā noteiktās 
prasības. 

II Nokļūšana   ģimnāzijā un  mājās . 
2. Pārvietoties primāri ar kājām, ar privāto transportu , velosipēdu, skrejriteni un tml.  , 

ja tas nav iespējams izmantot  sabiedrisko transportu. 
3. Sabiedriskajā transportā ievērot divu metru distancēšanos , izmantot  mutes un 

deguna aizsegu. 
II Pamatprincipi klātienes mācību nodrošināšanai . 

4. Vakcinētie un Covid-19 izslimojošie  izglītojamie iesniedz sadarbspējīga  sertifikāta 
izdruku klases audzinātājam/ai līdz 1. septembrim ( ieskaitot) . Pedagoģiskie, 
administratīvie un saimnieciskie darbinieki sertifikatu iesniedz skolas kancelejā. 
Sadarbspējīgs setifikāts tiek iesniegts nekavējoties, ja vakcinācija tiek īstenota  pēc 
1. septembra. 

5. Izglītojamie, pedagoģiskie darbinieki, administratīvie un saimnieciskie  darbinieki, 
kuri nav vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 un ir tiešā saskarē  ar izglītojamiem 
un citiem darbiniekiem,  reizi nedēļā (pirmdienās no 8:00 -12:30) nodod Covid -19 
rutīnas testu. Testa nodošanu organizē un uzrauga klases audzinātājs un ģimnāzijas 
medmāsa.  

6. Mācību process  tiek organizēts pēc principa-  4 dienas klātienē, viena diena 
pašvadības mācīšanas  pēc slīdošā grafika saskaņā ar mācību stundu sarakstu. 
Pašvadītām  mācībām  tiek izmantota MOODLE  platforma, pamatinformācijai un  
saziņai e- klases vide.  

7. Izglītojamie, pedagogi un darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts, mācību 
stundās un interešu izglītības nodarbībās klases burbulī nelieto mutes un deguna 
aizsegu. 
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8. Izglītojamie, pedagogi , darbinieki bez sertifikāta skolas telpās lieto mutes un deguna 
aizsegu.  

9. Visi izglītojamie, pedagogi un darbinieki ģimnāzijas koplietošanas telpās, izņemot 
ēdnīcā pie galda, lieto mutes un deguna aizsegu.  

10. Sporta nodarbībās izglītojamie nelieto mutes un deguna aizsegu. 
11. Ģimnāzijas teritorijā, zaļajā klasē, ievērojot 2 metru distanci, mutes un deguna 

aizsegu drīkst nelietot. Vienas klases skolēniem distances ievērošana  nav  noteikta. 
12. Skola strādā bez zvana, stundu sarakstā paredzot 2-4 viena mācību priekšmeta 

stundas pēc kārtas,  lai mazinātu pārvietošanos un drūzmēšanaos koplietošanas telpās 
pirms un pēc stundas. 

13. Klases telpas vēdināšana mācību stundu un nodarbību laikā  notiek pastāvīgi, logus 
turot pilnā vēdināšanas režīmā. Ja tas nav iespējams,nodrošina pastāvīgu visu logu 
mazo ventilāciju stundu laikā, bet starpbrīžos skolotājs veic 10 minūšu vedināšanu, 
pilnībā atverot logus.  

14. Koplietošanas telpu vēdināšanu nodrošina dežurējošais apkopēja/s  divas reizes dienā  
15 minūtes mācību stundu laikā.   

15. Izglītojamie,  dodoties ārpus izglītības iestādes, ievēro 2 metru distanci un iekštelpās 
lieto mutes un deguna aizsegu.  

 
III Papildus informācija  
 

16. Ģimnāzijā  netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 
17. Ģimnāzijā mācību procesa laikā no 8:00- 18:00  netiek pieļauta trešo personu 

uzturēšanās, tai skaitā izglītojamo vecāki , likumiskie pārstāvji . 
18. Par distancēšanās, higiēnas noteikumu ievērošanu, veselības stāvokļa uzraudzību, 

mutes un deguna aizsega lietošanu atbildīgs ir  katrs izglītojamais, pedagogs un 
darbinieks 

19. Par COVID-19 rutīnas ( siekalu) testa organizēšanu atbild  ģimnāzijas medmāsa. Par 
uzraudzību un testa saņemšanu,nodošanu atbild klases audzinātājs .  

20. Par  klases telpas  atbilstošu vēdināšanu atbild mācību priekšmeta skolotājs. 
21. Par koplietošanas telpu atbilstošu vēdināšanu atbild direktora vietnieks administratīvi 

. saimnieciskajā  darbā,  dežurējošie apkopēji, dienas administrators. 
22. Ar drošības  protokolu  izglītojamos, vecākus vai likumiskos pārstāvjus iepazīstina 

un skaidro klases audzinātāja/s.  
23. Došības protokola ievērošanas uzraudzību un individuālu atbalstu tā īstenošanā 

sniedz  ģimnāzijas atbalsta personāls (sociālie pedagogi, psihologs, medmāsa). 
 
 
Plašāka informācija IZM sagatavotajā noteikumu projektā "Grozījumi Ministru 
kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"", apstiprināts valdībā un 
pieejams MK tīmekļvietnē 2021. gada 17. augustā. 

 
          
              
                      Direktors        ( paraksts)                                     Andris Priekulis  
 
 
AndrisPriekulis67037408 
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