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Par mācību procesa organizēšanu Jelgavas Tehnikumā no 07.04.2021.  

 

     Saskaņā ar 09.06.2020. MK noteikumu Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” punktos 32.7 2.2.; 32.7 2.6.; 327 7 noteikto, Jelgavas 

Tehnikumā mācību process tiek organizēts sekojoši: 

 

1. Mācību process notiek kombinēti – klātienē un attālināti. 

2. Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas ar sākuma laika nobīdi 20 minūtes - plkst. 

8.30 un plkst.8.50. 

3. I; II kursu izglītojamie mācības turpina attālināti. II kursa izglītojamie, kuri ir 

pieteikušies valsts centralizētajiem eksāmeniem vēsturē, krievu valodā un fizikā 

piedalās klātienes konsultācijās saskaņā ar grafiku ne vairāk kā divas dienas nedēļā. 

4. III kursa izglītojamajiem divas dienas nedēļā mācības notiek klātienē saskaņā ar stundu 

sarakstu tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti valsts centralizētie eksāmeni. 

Pārējā laikā mācības notiek attālināti. 

5. IV kursa izglītojamajiem mācību process klātienē notiek saskaņā ar grafiku 

profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvē, kura nepieciešama 

profesionālās kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā. Grupā ir ne vairāk kā 

pieci viena kursa izglītojamie un pedagogs. Pārējā laikā mācības notiek attālināti. 

6. Izglītojamajiem, kuri nepiedalās klātienes nodarbībās, pedagogi organizē darbu 

attālināti. 

7. Pēc pedagoga uzaicinājuma, izglītojamajiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskam organizē individuālas konsultācijas attiecīgajā priekšmetā. 

Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. 

8. Izglītojamajiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam vispārējās 

izglītības programmas apguvē III kursa izglītojamajiem un profesionālās izglītības 

programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamajiem, kuriem 2021. gada pirmajā 

pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo 

izglītību tiek organizētas individuālas klātienes konsultācijas pēc pedagoga 

uzaicinājuma. Konsultāciju laiks nepārsniedz 40 minūtes. 

9. Ēdināšana notiek skolas ēdnīcā pa grupām pēc grafika, ievērojot plūsmas principu, lai 

nenotiktu dažādu grupu saskarsme. Vienam cilvēkam tiek nodrošināti 3 m2. 

Izglītojamais pusdieno ar līdzpaņemto vai pasūta pusdienas ēdnīcā. 



10. Nodarbinātie un izglītojamie tiek testēti uz Covid - 19, nododot siekalu testus reizi divās 

nedēļās. Informācija par testa nodošanas laiku un vietu tiek sniegta individuāli. 

11. Pedagogs mācību stundu laikā vai pārtraukumos iespēju robežās nodrošina 

izglītojamajiem dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu. 

12. Izglītojamie un darbinieki iespēju robežās pārvietojoties pa Tehnikuma telpām, 

ievērojot plūsmas principu. 

13. Darbiniekiem un izglītojamajiem jālieto mutes un deguna aizsegi visās telpās, izņemot 

gadījumus, ja telpā atrodas viens. 

14. Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības prasības, katrā mācību telpā un laboratorijā ir 

izvietoti vienreiz lietojamie mutes un deguna aizsegi un roku dezinfekcijas līdzekļi. 

 
 

 

DIREKTORE                              J.RUDZĪTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Oriģināls: 1-lietā 

 Kopija: 1-I.Rubenei 

1-sekretariātā 

1-skolotāju istabā 

Rubene 

 

 


