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R Ī K O J U M S 
Murjāņos 

 

2020.gada 26.augustā.                           Nr. RV-20 

 

Par 2020./2021.mācību gada uzsākšanu 

Murjāņu sporta ģimnāzijā 

 

Pamatojoties uz 2020.gada 10.jūnija “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu”, 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

COVID19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības 

ministrijas Slimību kontroles un profilakses centra ieteikumiem Latvijas vispārējās izglītības izglītības 

iestādēm uzsākot 2020./2021.mācību gadu, nosaku: 

1. Gatavojoties Murjāņu sporta ģimnāzijas (turpmāk - MSĢ) 2020./2021.mācību gada sākumam š.g. 

1.septembrī, audzēkņu ierašanās izglītības iestādē  ir 2020.gada 31.augusts, laika posmā no 

plkst.09:00 līdz 18:00. 

2. 2020.gada 31.augustā  izglītojamajiem jāierodas MSĢ medicīnas kabinetā uz veselības stāvokļa 

vizuālo pārbaudi un jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli. Izglītojamajiem, kuriem 

bija konstatēts COVID19 vīruss jāuzrāda COVID testa negatīvs testa rezultāts  (izziņas un testu 

rezultātiem jābūt datētiem ne agrāk par 2020.gada 24.augustu). 

3. Izglītojamiem bez rīkojuma 2.punktā norādītajiem dokumentiem (izziņas, testa rezultātiem) 

ģimnāzijas telpās uzturēties ir aizliegts. 

4. Mācību, treniņu un sadzīves procesu organizācijā  MSĢ telpās un sporta bāzēs  izglītības iestādes 

darbiniekiem un izglītojamajiem stingri ievērot galvenos COVID19 ierobežošanas pasākumus - 

distancēšanos, roku mazgāšana, telpu vēdināšanu un dezinfekcijas pasākumus. 

5. Veicot izglītojamo medicīnisko apskati un ķermeņa temperatūras kontroles pasākumus un veicot to 

uzskaiti stingri ievērot valstī noteiktos personas datu aizsardzības noteikumus. 

6.  Noteikt, ka izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumi izglītojamajiem tiek organizēti: 

- sporta veidu nodaļu ietvaros - brokastīs, launagā, vakariņās,  

- izglītojamo mācību klašu ietvaros - pusdienās. 

7. Vismaz reizi mēnesī MSĢ administrācijai veikt visaptverošu izglītības iestādes telpu dezinfekciju. 

8. Izglītojamajiem, saskaņojot ar sporta veidu nodaļu treneriem un klašu audzinātājiem, ir tiesības, no 

mācību un treniņiem brīvajās dienās, vecāku vai to pilnvaroto personu pavadībā, doties uz savu 

dzīves vietu un atgriezties izglītības iestādē.   

9. Izglītojamajiem ir tiesības piedalīties valsts vai cita mēroga sporta sacensībās, to pirms tam 

saskaņojot ar sava sporta veida nodaļas vecāko treneri un MSĢ administrāciju, pēc atgriešanās no 

sacensībām izglītojamajam obligāti jāveic vizuālā medicīniskā apskate ar ķermeņa temperatūras 

kontrole MSĢ medicīnas kabinetā. 
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10. Izglītojamajam atgriežoties no starptautiskām sacensībām ārvalstīs obligāti veikt vizuālo 

medicīnisko apskati ar ķermeņa temperatūras kontroli MSĢ medicīnas kabinetā un laika periodā no 

2 līdz 14 diennaktīm (atkarībā no apmeklētās valsts COVID19 pandēmijas situācijas)  atrasties 

izolācijā dzīves vietā (14 diennaktis) vai MSĢ telpās (laikā līdz 2 diennaktīm - izolācijas telpās, 

MSĢ viesnīcas blokā), ja ir konstatēti elpceļu infekcijas simptomi - nekavējoties veikt COVID19 

testu. 

11. Izglītojamajiem, atrodoties ārpus izglītības iestādes, iespēju robežās, izvairīties no publisku 

izklaides masu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējumiem, sabiedriskajā transporta ieteicams 

lietot sejas maskas. 

12. Par izglītojamajiem, kuriem izglītības iestādē ir konstatēti elpceļu infekcijas simptomi, MSĢ 

administrācijai informēt izglītojamo vecākus, kuru pienākums ir 12 stundu laikā organizēt sava 

bērna transportēšanu uz dzīves vietu, turpmākai ģimenes ārsta uzraudzībai. 

13. Izglītojamajiem, kuri atrodas izolācijas režīmā izglītības iestādē vai savās dzīves vietās mediķu 

uzraudzībā, nodrošināt mācību vielas apgūšanu atbilstoši izglītības programmu prasībām.  

14. Rīkojums ir spēkā no 2020.gada 31.augusta līdz 2020.gada 18.oktobrim, nepieciešamības gadījumā 

veikt rīkojuma prasību izmaiņas vai to papildināt. 

15. Par rīkojuma izpildi ir atbildīgi MSĢ administrācijas atsevišķo jomu (izglītības, audzināšanas, 

sporta un saimniecības) atbildīgās amatpersonas, MSĢ ārsts un ēdnīcas šefpavārs. 

 

 

Direktora p.i.                         S.Čevers 


