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Kārtība, kādā Liepājas 3.pamatskolā tiek organizēts mācību process, 

ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 26.punktu 

 

1. Sākot ar 2020.gada 1.septembri, ievērojot epidemioloģisko situāciju, Liepājas 3.pamatskolā 

mācības tiek organizētas pēc modeļa A - klātienē, ievērojot pamatprasības: informēšana, 

higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās. 

2. Lai ierobežotu un mazinātu klašu saskarsmi gaiteņos, mācības tiek organizētas nosakot 

atšķirīgus mācību stundu sākuma un beigu laikus dažādām klasēm. 

2.1. Mācību stundu norises laiki 1., 2. un 3. klašu izglītojamiem: 

Stundas Nr. Stundas sākuma laiks Stundas beigu laiks 

1.st. 08:40 09:20 

2.st. 09:30 10:10 

3.st. 10:25 11:05 

4.st. 11:15 11:55 

5.st. 12:10 12:50 

6.st. 13:00 13:40 

7.st. 13:50 14:30 
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2.2. Mācību stundu norises laiki 4., 6. un 7. klašu izglītojamiem: 

Stundas Nr. Stundas sākuma laiks Stundas beigu laiks 

1.st. 08:55 09:35 

2.st. 09:45 10:25 

3.st. 10:40 11:20 

4.st. 11:35 12:15 

5.st. 12:25 13:05 

6.st. 13:15 13:55 

7.st. 14:05 14:45 

2.3. Mācību stundu norises laiki 5., 8. un 9. klašu izglītojamiem: 

Stundas Nr. Stundas sākuma laiks Stundas beigu laiks 

1.st. 09:10 09:50 

2.st. 10:00 10:40 

3.st. 10:50 11:30 

4.st. 11:45 12:25 

5.st. 12:40 13:20 

6.st. 13:30 14:10 

7.st. 14:20 15:00 

3. Lai netraucētu stundas gaitu klasēm no dažādiem mācību stundu sākuma un beigu laiku 

sarakstiem, netiks izmantots zvans stundas sākuma un stundas beigas. Priekšmeta skolotāji 

ir atbildīgie par stundas sākuma un beigu laika ievērošanu. 

4. Mācības tiek organizētas pēc principa – “skolotājs iet pie skolēniem”. 

5. Konsultācijas, mācību atbalsta nodrošināšanas pasākumi tiek organizētas klātienē atbilstoši 

grafikam pie mācību priekšmeta skolotāja, izglītojamo grupai ievērojot higiēnas un 

distancēšanās prasības.  

6. Mācību stundu laikā izejā no skolas 1.-8. klašu skolēniem aizliegta. 9.klašu skolēniem izeja 

tiek atļauta, bet pēc atgriešanas skolā, jāievēro obligātās higiēnas prasības. 

7. Mācību ekskursiju plānošanu un organizēšanu veic klases audzinātājs, izvērtējot 

nepieciešamību un iespējamos riskus, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības un 

piesardzības pasākumus, saskaņojot ar Liepājas 3.pamatskolas vadību un izglītojamo 

vecākiem.  

8. Mācību ekskursijā var doties vairākas klases kopā, ja vien iespējams nodrošināt 

distancēšanos un piesardzības prasības. Atbildīgās personas - klašu audzinātāji. 

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

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ ir kritiska, vai arī skolā 
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konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar COVID-19, tad notiks pāreja no modeļa A uz 

modeli B vai C. 

10. Mainot modeli uz B vai C un organizējot mācību procesu attālināti, ievērot: 

10.1. Attālinātā mācību procesa organizēšanu, koordinēšanu izglītības iestādē veic 

direktore un vietnieks izglītības jomā.  

10.2. Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot 

patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem, 

nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.  

10.3. 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, Zoom u.c., nosūta skolēniem mājas darbus.  

10.4. Saziņai ar skolēniem, to vecākiem kā galvenais saziņas avots tiek noteikta 

skolvadības sistēma e-klase, vai arī, ja kādu objektīvu iemeslu dēļ, ērtākai saziņai, 

abpusēji vienojoties, pedagogs saziņai ar izglītojamo, tā vecākiem var izmantot arī citu 

saziņas veidu (WhatsApp, telefonsarunas u.c.).  

10.5. 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, sniedz atgriezenisko saiti.  

Noslēguma jautājumi  

11. Ar „Kārtību, kādā Liepājas 3.pamatskolā tiek organizēts mācību process, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” tiek 

iepazīstināti skolas darbinieki, skolēni, to vecāki vai likumiskie pārstāvji, izmantojot 

skolvadības e-klases sistēmu, kā arī nopublicējot to skolas mājas lapā. 

12. „Kārtība, kādā Liepājas 3.pamatskolā tiek organizēts mācību process, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” stājas 

spēkā ar 2020.gada 1.septembri. 

13. Šī kārtība ir spēkā, kamēr ir spēka valstī noteiktie piesardzības pasākumi Covid-19 

infekcijas ierobežošanai. 


