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KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU 

ĪSTENOŠANU JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ 

 
Izdota pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai” 

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3., 14., 19., 39.pantu; Covid-19 izplatības 

pārvaldības likuma 4.pantu; Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

un mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā , 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (piemērojami no 1.08.2020.) 

 

Pielikums 2 - Kārtība mācību procesa organizēšanai Jaunpiebalgas 

vidusskolas sākumskolas ēkā, Priežu ielā – 8 (pirmsskola) 

 

Vispārīgi nosacījumi izglītības iestādei mācību procesa organizēšanai:  

Lēmuma pieņemšana  
 Izglītības iestādes dibinātājs sadarbībā ar izglītības iestādi pieņem lēmumu par mācību 

procesa īstenošanu savā (-ās) izglītības iestādēs. Izglītības iestādes vadītājs sadarbībā 

ar dibinātāju (izglītības iestādes padomi) nosaka mācību procesa organizēšanas 

kārtību.  

 

 Mācību saturu pielāgo situācijai, piemēram, attālinātā procesā plāno mazākā apjomā 

nekā tikai klātienes mācībās izglītības iestādes telpās. Pirmsskolā attālinātais mācību 

process konkrētas situācijas gadījumā var būt plānots piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācības grupās. 

 

  Pirmsskolas iestādi nedrīkst apmeklēt personas, kurām ir akūtas elpceļu infekcijas slimību 

pazīmes, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija 

 

 

 Pēc atgriešanās no ārvalstīm, vecāki/likumiskie pārstāvji iepazīstas ar informāciju un ievēro 

Slimību profilakses centra mājas lapā aktuālo informāciju (valstu saslimstības 
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rādītāji ar Covid-19), ja bērnam ir bijis kontakts ar personu, kura atgriezusies no 

ārvalstīm ar noteiktu 14 dienu pašizolācijas noteikumu, pirmsskolu  apmeklēt 

nedrīkst. Par to ziņo izglītības iestādei. 

 

 

 
Pamatprincipi, rīcības vadlīnijas 

 

Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība  

 

Pirms ierašanās izglītības iestādē:  
1.Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku atbildību.  

 

2. Izglītojamo vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un nevest/nelaist uz 

izglītības iestādi, ja bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu 

saslimšanas pazīmes.  

 

3.Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem 

dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. 

Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC.  

 

4. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā 

esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, 

kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls.  

 

5. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras 

apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības 

ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā.  

 

6. Vecāki nodrošina, ka bērnam ir līdzi sejas aizsegs, ko izmanto nepieciešamības gadījumā. 

Sejas aizsegs jāuzglabā noslēgtā iepakojumā. 

 

 7. Vecāki  rakstiski norāda grupas skolotājai 2-3 personas prioritārā secībā, kam ziņot, ja, 

atrodoties izglītības iestādē, izglītojamam pasliktinās veselības stāvoklis, lai vienotos par bērna 

nokļūšanu mājās.  

 

Izglītības iestādē:  

 

1.Grupas audzinātāja un skolotāju palīgi pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības 

stāvoklim.  

 

2. Ja izglītojamam atrodoties pirmsskolas iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, 

elpas trūkums):  

- medmāsa vai grupas skolotāja  nodrošina izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā. Ja šādas telpas 

nav, izglītojamais izolējams iestādes norādītā vietā , kur nav cilvēku kustība;  

- izglītojamais izmanto savu sejas aizsegu. Ja izglītojamam tāda nav, to nodrošina izglītības 

iestāde;  

-medmāsa veic virspusēju veselības stāvokļa novērtējumu – ķermeņa temperatūras mērījumu, 

izjautā izglītojamo par pašsajūtu;  



-ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālr. 

113), par to informējot vecākus;  

-ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, atbildīgā persona informē izglītojamā vecākus, 

vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem obligātajiem 

soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konsultētu slimības pazīmju cēloni).  

Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē izglītības 

iestāde. 

 Pirmsskolas izglītības iestādes  izglītojamo uz mājām nogādā vecāks vai vecāku norādītā 

atbildīgā persona.  

3. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām izglītojamais 

pieskāries, un izvēdina telpas. 

 

4.Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro izglītības iestādes infekciju 

slimību ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē Slimību profilakses un 

kontroles  epidemiologu.  

 

5. Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un 

izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs. 

 

6. Izglītojamais izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi 

par atbilstošu veselības stāvokli 

 

 

Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība  

 

1.Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību.  

 

2.Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja novērojamas 

infekcijas slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot darba 

devēju. 

  

3. Darbinieki ir aicināti ņemt līdzi sejas aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā.  

 

4.Ja, atrodoties izglītības iestādē, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), darbinieks par to ziņo atbildīgajai personai un dodas mājās. Darbinieka pienākums ir 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju iemeslus.  

 

5. Pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām darbinieks 

pieskāries, un izvēdina telpas. 

  

6. Ja darbiniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības 

iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.  

8.Darbinieks izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par 

atbilstošu veselības stāvokli 

 

Higiēna 

 

1.Izglītības iestādē ir noteikta kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai. 

Par to ir informēti darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji.  

 

2.Izglītības iestādē ir izvietota informācija par higiēnas prasību ievērošanu. 

  



3.Izglītības iestāde  nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamiem ievērot roku higiēnu – jābūt 

pieejamam siltam ūdenim, ziepēm, individuāli lietojamiem roku slaucīšanas līdzekļiem. 

 

Ja nav pieejams silts ūdens , izglītības iestādē jābūt pieejamiem spirtu saturošiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem, kas satur vismaz 70% etanola, bet darbinieki un izglītojamie jāapmāca 

par to pareizu lietošanu. 

  

4.Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.  

 

5. Izglītības iestādē jānodrošina regulāra telpu vēdināšana vai mehāniskā vēdināšana.  

 

6. Izglītības iestādē jāveic regulāra telpu tīrīšana.  

 

Informēšana (veicama steidzami un regulāri)  

 

Izglītības iestādē atbilstošās vietās izvieto informatīvos līdzekļus par:  

-veselības stāvokļa uzraudzību;  

-higiēnas prasību ievērošanu;  

-pulcēšanās ierobežojumiem;  

-distancēšanās ievērošanu.  

 

 

2.Izglītības iestādes medmāsa kopā ar grupu skolotājām  visus izglītojamos apmāca par higiēnas 

prasību ievērošanu un atbilstošu izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību, 

pirmsskolas noteikto   uzturēšanās kārtību un distancēšanās ievērošanu.  

 

3. Izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus par higiēnas prasību ievērošanu un atbilstošu 

izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību. 

 

Personas, kas ikdienā nestrādā izglītības iestādē  

 

Ja mācību procesā vai papildu nodarbībās iesaistās persona (personas), kas ikdienā nestrādā 

izglītības iestādē:  

-izglītības iestādes atbildīgā persona pārliecinās, ka personai (personām) nav slimības pazīmju un 

izmēra personas temperatūru;  

-Persona paraksta apliecinājumu , ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas elpceļu saslimšanas 

pazīmes, nav bijusi saskarē ar Covid-19 slimniekiem vai kontaktpersonām, nav bijis valstī, no 

kuras atgriežoties ir jāievēro pašizolācija;  

-Persona pēc iespējas no izglītojamiem ievēro 2 m distanci.  

 

Distancēšanās  
 

 

1.Izglītības iestāde nosaka kārtību kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas 

personas Covid-19 izplatības mazināšanā.  

 

2.Izglītības iestādē nosaka atbildīgo personu ( vai personas) par noteiktās uzturēšanās kārtības 

ievērošanu.  

 

3.Izglītības iestāde izstrādā rīcības plānu, ja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanas dēļ 

nepieciešams daļēji vai pilnībā mācību procesu organizēt attālināti, ievērojot IZM vadlīnijas un 

saskaņojot to ar pašvaldību.  



 

4.Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, katra grupa strādā tikai norādītajās telpās. 

 

5.Izglītojamo grupām var noteikt atšķirīgu mācību stundu sākumu un beigu laiku;  

-izglītojamie pēc iespējas visu dienu pavada vienā telpā un skolotāji iet uz attiecīgo telpu 

- izglītojamie katrā grupā izmanto norādīto izeju/ieeju 

- pastaigās sadala skolas teritoriju, lai grupas būtu izolēti viena no otras 

 

6.Izglītojamo ēdināšanas organizēšana:  

-Katra grupa ēd savā grupas telpā  

 

Visas izglītības iestādes ievēro šādus principus:  

- mazgāt rokas pirms un pēc ēdienreizes ;  

- maksimāli novērst drūzmēšanos plānojot ēšanas laikus;  

- plānot galdu izvietojumu;  

- veicināt izglītojamo pieteikšanos uz kompleksajām pusdienām  

- izglītības iestāde izvērtē distancēšanās iespējas norādes uz grīdas izvietojumu 

 

 

 

7.Vienai pirmsskolas izglītības iestādes grupai nav jāievēro distancēšanās;  

-ja izglītojamo grupu veido vairākas mazākas grupas, var ievērot minimālās distancēšanās 

prasības,  

ar citu izglītojamo grupu pēc iespējas ievēro valstī noteiktās distancēšanās prasības.  

 

8. Ģērbtuves izmantošana pirmsskolas izglītības iestādēs:  

- ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 minūtes, kā 

arī lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (2-4 gadu vecuma grupu) stresu, 

uzsākot mācības pirmsskolas izglītības iestādē, viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

var ievest izglītojamo ģērbtuvē, ievērojot atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka 

pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 5-10 minūtēm;  

 

-izglītības iestāžu darbinieki uzrauga, lai ģērbtuvē vienlaikus neuzturas telpai pārāk liels cilvēku 

skaits (nespēj nodrošināt 2m distanci starp vienu mājsaimniecību). Ja ir pārāk liels cilvēku skaits, 

vecāki gaitenī uzgaida, līdz vieta atbrīvojas. 

 

9.Labierīcību telpas:  

-Tiek uzraudzīts, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk personu, cik tajās ir faktiski 

izmantojamie sēdpodi   

 - Izveidot atgādinājumus par personu skaita ievērošanu un nepulcēties, ja tas nav nepieciešams;  

- Atgādināt mazgāt rokas pēc labierīcību apmeklējuma.  

 

10.  Vecāki uzņemas atbildību par pirmsskolas bērnu inficēšanās iespējām, viņus ievietojot 

sabiedriskajā transportā ( no 5 gadu vecuma) . Jānodrošina personīgie aizsardzības līdzekļi – sejas 

maskas jeb iespēju robežās personīgais transports nokļūšanai uz pirmsskolas iestādi 

 

Izglītības iestāžu pasākumi  

 

Katra grupa izvērtē pasākumu nepieciešamību (tirdziņi, svinīgie pasākumi, izglītības iestādes, 

pilsētas un valsts svētki u.tml.), maksimāli cenšoties tos organizēt brīvā dabā un ievērojot 

obligātos distancēšanās pamatprincipus. 

 



Iepazīšanos ar skolas izstrādāto kārtību vecāki/likumiskie pārstāvji un skolēni apliecina ar 

parakstu ne vēlāk kā 2. septembrī vai iestājoties skolā. 

 

Par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu vai nosacījumu maiņu skola var mainīt 

izvēlēto apmācības modeli, saskaņojot ar dibinātāju. 

 

 

 

Direktors __________________________(Arnis Ratiņš) 

 

Atbildīgā persona par 

 epidemioloģisko pasākumu organizēšanu un kontroli ___________________(Dainis Šulcs) 
 

 


