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noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 
 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts izglītības process Augstkalnes 

pamatskolā (turpmāk – izglītības iestāde) un ievērti piesardzības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, 

higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus un no tiem 

izrietošo prasību ievērošanu (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtība ir saistoša skolēniem un darbiniekiem, lai ievērotu noteiktos piesardzības 

pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā. 

3. Skolēnu likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un citu izglītības iestādei 

nepiederošo personu uzturēšanos izglītības iestādē nosaka iekšējie noteikumi 

“Kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas izglītības iestādē”. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai  izglītības 

iestādē direktore ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, 

distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un skolēnu 

un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī citas atbildīgās 

personas pēc nepieciešamības. 
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2. Izglītības procesa organizēšana 

 

5. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā skolēni un darbinieki iekštelpās lieto 

mutes un deguna aizsegu, izņemot: 

5.1. bērnus līdz 7 gadu vecumam; 

5.2. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

5.3. skolēnus ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu mācību 

telpā (koplietošanas telpās mutes un deguna aizsegi ir jālieto); 

5.4. 1. – 3. klases skolēni mācību telpā (koplietošanas telpās mutes un deguna 

aizsegi ir jālieto); 

5.5.  mūzikas stundas norisē dziedāšanas laikā; 

5.6. sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā; 

5.7. tautisko deju nodarbībās, dejošanas laikā. 

6. Mutes un deguna lietošanas noteikumi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai 

situācijai izglītības iestādē vai novadā. 

7. Izglītības process tiek nodrošināts atbilstoši izglītības iestādē apstiprinātajam 

mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai skolā vai valstī. 

8. Izglītības iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā 

nekavējoties informē skolēnus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības 

sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls). 

 

3. Informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības 

stāvokļa uzraudzības pamatprincipi 

 

9. Informēšana ir labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības 

pasākumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu (zīmes, 

brīdinājumi, citi informatīvi materiāli), kā arī savstarpējā komunikācija skolā 

piesardzības pasākumu īstenošanai. 

10. Distancēšanās ir pasākumu kopums, kur tas ir iespējams. Klase tiek uztverta kā 

viena kopa izglītības procesa ietvaros, kura var kopīgi mācīties, sportot, ēst, 

pārvietoties. 

11. Higiēna ir nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai 

samazinātu vai likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami 

kaitīgo iedarbību, garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un 

pakalpojumu sniegšanu (roku higiēna, virsmu dezinfekcija u.c.). 

12. Personas veselības stāvokļa uzraudzība ir personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm 

nošķiršana no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai 

nepieļautu veselu personu inficēšanos, personu apzināšana izglītības iestādē, lai 

būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. 

 

4.  Informēšana un attiecīgi piesardzības pasākumi 

 

13. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, skolēni un nodarbinātie  tiek 

informēti par: 

13.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim; 
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13.2. nepieciešamību nekavējoties informēt direktori, ja darbiniekam vai 

izglītojamajam konstatēta inficēšanas ar Covid-19. 

14. Izglītības iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par distances ievērošanu, 

pareizas roku higiēnas nosacījumiem. 

15. Izglītības iestādē izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti izglītības 

iestādes informatīvie un e-resursi: 

15.1. elektroniskais mācību nodarbību uzskaites žurnāls e-klase; 

15.2. skolas tīmekļvietne www.mezmuiza.lv; 

15.3. informatīvi plakāti, kas izvietoti koplietošanas telpās. 

16. Vecāku pienākums ir informēt izglītības iestādes administrāciju, ja skolēnam ir 

konstatēta inficēšanās ar Covid-19. 

17. Izglītības iestādes darbiniekam pienākums ir informēt izglītības iestādes 

administrāciju, ja viņam ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19. 

18. Lai izglītības iestādē īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus: 

18.1. izglītības iestādē ir ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar 

izglītības iestādes darbiniekiem ir izmantojami elektroniskās saziņas rīki. 

Klātienes kontakti organizējami tikai iepriekš sazinoties ar atbildīgo 

darbinieku; 

18.2. ienākot izglītības iestādē skolēnu, darbinieku un apmeklētāju pienākums 

ir veikt roku dezinfekciju; 

18.3. izglītības iestādes direktore nodrošina izglītības iestādes darbinieku 

informēšanu par šajā kārtībā noteikto. 

18.4. klašu audzinātāji nodrošina saziņu ar skolēniem un skolēnu vecākiem un 

viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto; 

18.5. Izglītības iestāde publicē informatīvos materiālus izglītības iestādes 

tīmekļvietnē, kā arī nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu izglītības 

iestādes informatīvajos stendos, mācību kabinetos, koplietošanas telpās, un 

regulāru informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. 

18.6. Izglītības iestādes  saimniecības vadītājs nodrošina skolas tehniskā 

personāla informēšanu par šajā kārtībā noteikto, kā arī par telpu higiēniskās 

uzkopšanas prasībām un uzkopšanas grafiku, kas veidots saskaņā ar mācību 

norises laika un telpu plānojumu, kā arī nodrošina nepieciešamo individuālo 

aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi un izvietošanu 

koplietošanas telpās. 

 

5. Distancēšanās prasību ievērošana 

 

19. Mācību stundas tiek organizētas pēc mācību priekšmetu kabinetu sistēmas, un klase 

kā vienota grupa pārvietojas no viena mācību kabineta uz citu, ievērojot savstarpējās 

distancēšanās prasības. 

20. Mācību stundu saraksts iespēju robežās tiek organizēts pēc bloku principa, lai 

samazinātu skolēnu pārvietošanās biežumu skolas telpās. 

21. Starpbrīžu laikā izglītības iestādes gaiteņos tiek organizētas pedagogu dežūras, lai 

novērstu izglītojamo drūzmēšanos. 

http://www.mezmuiza.lv/
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22. Izglītības iestādes telpās un teritorijā skolēni un skolas darbinieki ir atbildīgi par 

savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās uzturas 

vairāku klašu skolēni. 

23. Cilvēku plūsma ienākšanai izglītības iestādē vienlaikus tiek organizēta pa 2 

izglītības iestādes ieejām, nosakot skolas darbiniekus, kuri uzrauga distancēšanās 

prasību ievērošanu. 

24. Izglītības iestādes ēdnīcā skolēnu uzturēšanās tiek pieļauta tikai pusdienu starpbrīža 

laikā pēc speciāla grafika, un katra klase pusdieno pie atsevišķa galda. 

6.  Veselības stāvokļa uzraudzības prasības 

25. Izglītības iestādi drīkst apmeklēt skolēni un darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu, vai arī ar negatīvu iknedēļas Covid-19 testu. 

26. Pirmais tests ir jānodod pirms mācību gada sākuma - no 23. līdz 30. augustam, kas 

ir laboratorijas noteiktais laiks.  

27. Iknedēļas testēšana notiek atbilstoši Veselības ministrijas Slimību profilakses un 

kontroles centra izstrādātajam algoritmam. 

28. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu.  

29. Izglītības iestādē Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar laboratoriju, kura veic 

Covid-19 testu. Izglītības iestādei ir tiesības nodot izglītojamo datus (vārds, uzvārds, 

personas kods, klase) attiecīgajai laboratorijai. 

30. Klašu audzinātāji mācību gada pirmajā klases stundā veic izglītojamo instruktāžu 

par drošības pasākumu ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku 

mazināšanai.  

31. Izglītības iestādes apmeklētāji pirms skolas apmeklējuma sazinās ar darbinieku, 

kura kompetencē ir apmeklētāju interesējošā jautājuma risināšana un vienojas par 

apmeklējuma laiku. Klātienes apmeklējuma laikā izglītības iestādes apmeklētāji 

ievēro valstī noteiktās distancēšanās un higiēnas prasības. 

32. Vecāku un citu personu (kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības 

kompetento institūciju amatpersonas un darbinieki un personas, kuras izglītības 

iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus) pienākums ir informēt izglītības iestādes 

dežurantu par ierašanās iemeslu. Izglītības iestādes dežurants informē direktori vai 

direktora vietnieku un organizē apmeklētāju plūsmu.     

7. Higiēnas prasību ievērošana 

33. Ienākot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku 

dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās pie katras ieejas izglītības iestādē. 

34. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes 

koplietošanas telpās. 

35. Mācību kabinetos priekšmetu pedagogi vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki veic 

galda virsmu un mācību darbā izmantoto koplietošanas instrumentu dezinfekciju, 

pirms kabinetā uz nākamo mācību stundu ierodas cita klase. 

36. Pēc katras mācību stundas mācību priekšmeta pedagogs vai citi norīkoti atbildīgie 

darbinieki organizē telpu vēdināšanu. 
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37. Mācību stundu laikā apkopēja vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki dezinficē 

virsmas, kas atrodas izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, durvju 

rokturus, virsmas un krānus tualetēs u.c.). 

 

5. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums 

 

38. Darbinieki un izglītojamie regulāri seko līdzi savam veselības stāvoklim. 

39. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visi izglītības darbinieki un izglītojamie 

lieto medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegus. 

40. Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas 

trūkums vai paaugstināta temperatūra), viņš klātienes nodarbības apmeklēt nedrīkst. 

Ja veselības stāvoklis pasliktinās mācību stundas laikā: 

40.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā,  un, ja nepieciešams, 

atbilstoši izglītojamā vecumam tiek nodrošināta tā paša pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne. 

40.2. klases audzinātājam jāsazinās ar izglītojamā vecākiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā.  

40.3. izglītojamais izglītības iestādē var atgriezties tikai saskaņā ar 

ģimenes ārsta norādījumiem.  

41. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai 

paaugstināta temperatūra), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu 

veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to administrācijas pārstāvi, kā 

arī nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas 

režīmu. 

42. Ja izglītības iestādes izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar 

Covid-19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) 

informē izglītības iestādes vadītāju par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19. 

Apstiprinātas saslimšanas gadījumā obligāta izolācija un aizliegums apmeklēt 

izglītības iestādi. 

43. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka un/vai izglītojamā saslimšanu ar Covid-

19, izglītības iestādes atbildīgā persona sazinās ar Slimību profilakses un kontroles 

centru (turpmāk – SPKC). 

44. Ja kādam no izglītības iestādes izglītojamajiem un/vai darbiniekiem, pēc 

saslimšanas ar Covid-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, 

izglītība iestādes atbildīgā persona seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā 

par karantīnas noteikšanu atsevišķai darbinieku un/vai izglītojamo grupai, vai visai 

izglītības iestādei.  

45. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un 

sniedz individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai un iesaistītajām 

personām. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

 

46. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī. 
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47. Atzīt par spēku zaudējušiem Augstkalnes vidusskolas direktores 2020. gada 25. 

augusta (rīk.nr.1.9/23) apstiprinātos noteikumus  “Izglītības procesa organizācijas 

kārtība, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid - 19 laikā Augstkalnes 

pamatskolā”. 

 

 

 

 

Direktore                                                                                        Ieva Krūmiņa 

 

 

 

 


