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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

30. 08.2021.                                                                       Nr. 6 

Kārtība 

COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

      Izdoti Saskaņā  ar  Ministru kabineta   

2020.gada  noteikumiem  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības  

                                          pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība  nosaka, kā  Palsmanes pamatskolā ( turpmāk – skolā) tiek  organizēts  

mācību  process  Covid-19  infekcijas izplatības laikā un kā  tiek  nodrošināti  

epidemioloģiskās  drošības un  piesardzības  pasākumi. 

2. Kārtība  ir  saistoša  visiem  skolas  darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  

izglītības iestādi. 

 

II Uzturēšanās kārtība skolas ēkā 

 

3. Skolas ēkā ienāk pa galvenajām durvīm ar mutes un deguna aizsegu (izņemot 

vakcinētos. 

4. Izglītojamais skolas ēkā ienāk bez vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. 

5. Mutes un deguna aizsegu lieto skolas koplietošanas telpās. 

6. 1.- 3. klašu izglītojamie mācību telpās ir bez mutes un deguna aizsega. 

7. Mutes un deguna aizsegu klašu telpās var neizmanto izglītojamie un darbinieki ar 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

8. Skolas ēkā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai 

personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

9. Katru pirmdienu izglītojamie veic siekalu skrīningu , izņemot izglītojamos ar 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
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III  Mācību  procesa  organizācija 

 

 

10. Mācību  process  Palsmanes pamatskolā  notiek  atbilstoši  skolā  noteiktajam  

mācību  priekšmetu  stundu  un zvanu  sarakstam. Klašu telpas regulāri tiek vēdinātas. 

11. Mācību  process  norit  klātienē.  

12 .Lai ierobežotu  kontaktēšanos  klasei  ar  citu  klasi : 

12.1.tiek veidotas blokstundas; 

12.2.mūzikas stundas tiks organizētas kultūras namā, 

12.3.sporta stundas ( ja laika apstākļi atļauj) notiek ārā, 

      12.4.pagarinātās grupas darbs tiek organizēts pa klašu grupām. 

12.5.starpbrīžos plūsmu vienā virzienā palīdz organizēt priekšmeta skolotājs, katrai 

klasei savā laikā pēc klases telpā izvietota grafika, starpbrīžos kontaktēšanās ar citu 

klašu izglītojamajiem pieļaujama tikai garām iešanas procesā, ja to nosaka objektīvi 

apstākļi, nav pieļaujama kontaktēšanās saskarsmes nolūkos; 

      12.6. interešu  izglītības nodarbībās  maksimāli  ievērota  distancēšanās, tā 

neattiecas uz interešu izglītību, kas  saistīta  ar šādām  jomām: teātris, dejošanas 

nodarbības. 

13.Skolas  darbiniekiem, izglītojamajiem  redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

14. Pedagogs   vai  cits  darbinieks  skolas teritorijā, arī  mācību  stundu  laikā ievēro  2  

metru  distanci  no  skolēna, pieļaujot  īslaicīgu ( ne ilgāku par 10 minūtēm) mazāku  

distanci  sākumskolas  posmā (vienam  skolotājam, kurš  konkrētā  klasē  vada  vairāk  

nekā  50%  mācību stundu). 

15.Visos  gadījumos, kad  skolēns neierodas  skolā, vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem  ir  jāinformē iestāde  par skolēna prombūtnes iemeslu. Mācību gadu 

uzsākot, skolēnu vecāki vai likumiskie pārstāvji tiek informēti  par nepieciešamību 

sekot līdzi savam un bērna veselības stāvoklim, par  Covid – 19 simptomiem un 

individuāliem profilakses pasākumiem, kā arī par rīcības soļiem, ja kādam parādās 

elpceļu infekcijas simptomi. 

Ja izglītojamais ir bijis slims, ierodoties skolā, izglītojamais uzrāda negatīvu Covid 

testu. 

16. Ja izglītojamā vecāku vai likumisko pārstāvju rīcība nav notikusi atbilstoši Kārtības 

15. punktam, klases audzinātāja pienākums ir katras mācību dienas sākumā noskaidrot 

skolēna mācību kavējuma iemeslu. 

17. Visi  izglītojamie koplietošanas telpās nēsā maskas, izņemot vakcinētos.                                  

4. – 9.klašu izglītojamie maskas nēsā arī mācību stundu laikā.  

 

IV Sabiedriskā transporta izmantošana, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi 

 

18. Ja  izglītojamais  ceļā  uz/ no  izglītības iestādes  izmanto  transportu, kurā  

kontaktējas  ar  citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  klases (grupas) 

biedrus, izglītojamajiem jālieto  sejas  maska.  

19.Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta maiņās – ēdnīcas telpā, ievērojot sociālās 

distancēšanās noteikumus. Pirms un pēc ēšanas, ievērojot tualetes un koplietošanas 

telpu apmeklēšanas noteikumus, izglītojamie tiek rosināti mazgāt un dezinficēt rokas.  

20. Pasākumi telpās   notiek katrai klasei  atsevišķi. Āra pasākumi – ievērojot MK 

noteikumos nr.360 noteikto kārtību par pulcēšanos. 



21. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu  ( sākumskolas posms) 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie skolas ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju 

distancēties.  

22. Izglītojamie  nenes no mājām uz  skolu  rotaļlietas vai kādus citus  priekšmetus, kas 

domātas brīvā laika pavadīšanai. 

 

 

V Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana 

 

23. Lai  ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas 

ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un 

nodarbībām  ārā.  Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.  

24. Klašu audzinātāji  māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas 

lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”. 

25.Izglītojamajiem pēc   maiņas apavu pārvilkšanas jāmazgā rokas. 

26. Katrā klašu telpā roku un darba virsmu dezinfekcijai ir dezinfekcijas līdzekļi. 

Mainoties klasē izglītojamajiem, solu virsmas tiek dezinficētas. 

27.Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, durvju rokturus, krēsla 

atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru. 

28.Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  jānodrošina telpas ventilācija 

(vēdināšana). 

29.Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Koplietošanas telpu (telpu   un  koridoru) mitrā 

uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās. 

30.Skolas  darbiniekiem, izglītojamajiem  un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot 

skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Nepieciešamības 

gadījumā izvietot citas vizuālas distancēšanās norādes. 

31.Skolā ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 

32.Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās skolas teritorijā. 

33.Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā), 

mājas karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas uzraudzībā) 

vai stingra izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  ārstniecības iestādē 

ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni skolā. 

34.Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni 

skolā. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic skolā  klases audzinātājs vai  skolotājs, 

kurš  vada  pirmo  mācību  stundu,  stundas  sākumā,  veicot vizuālu novērojumu un 

īsas pārrunas ar skolēnu  vai  skolēna  vecākiem  vai  citādi. Skolas Internātā   esošajiem 

audzēkņiem, internāta  skolotājas vai bērnu aprūpētājs novēro  audzēkņu pašsajūtu. 

35.  Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un 

doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts 

ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

36.Skola informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes 

kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 

 

 

 

 



VI Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos 

 

37. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skolotājs, kurš atrodas ar šo izglītojamo 

klasē: 

                37.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša skolotāja, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni, ja nepieciešams. Izglītojamais  šajā  

brīdī  lieto  kādu  no  elpceļu  aizsegiem; 

                37.2. sazinās ar sazinās vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna un 

nogādā  izglītojamo  mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, lai 

precizētu turpmāko ārstēšanu; 

                37.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas 

skolā  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

                37.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē 

izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, ja nepieciešams, sazinās ar izglītojamo 

vecākiem un seko SPKC norādījumiem. Šādi  izglītojamie  atrodas  mājās  pašizolācijā, 

kuras  laikā  skola  nodrošina  izglītojamajiem  individuālu attālinātu  mācību  procesu. 

38. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība.  

39. Izglītojamie un skolas darbinieki nedrīkst slēpt slimības simptomus (piemēram, 

paaugstinātas ķermeņa temperatūras izjūtu u.c.), tādā veidā uzņemoties atbildību par 

savu un apkārtējo veselību. 

40. Personām, kas pieder Covid – 19 infekcijas riska grupai (hroniskas saslimšanas), 

tiek ieteikti īpaši piesardzības pasākumi – sekot savam veselības stāvoklim, ārstējot 

hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, 

nedoties uz skolu ar slimības pazīmēm. 

41. Ja izglītojamajam prombūtnes iemesls minēta saslimšana ar Covid -19, klases 

audzinātāja pienākums ir nekavējoties par to informēt skolas administrāciju. 

42. Skola  nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas 

slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā,  un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas slimības 

pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus. 

43. Ja izglītojamajam vai skolas darbiniekam tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, un 

šis gadījums ir epidemioloģiski saistīts ar skolu, skolas administrācija pēc saziņas ar 

SPKC atbilstoši epidemiologu norādījumiem veic turpmākos piesardzības pasākumus, 

t.sk. īpašu pretepidēmijas aizsardzību konkrētajā situācijā un individuālu 

rekomendāciju izpildi, kā arī karantīnas ievērošanu atsevišķai klasei vai skolai. Skolas 

direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, 

savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja skolai ir 

noteikta karantīna.  

 

VII  Izglītības iestādes  apmeklētāju  pieņemšanas kārtība 

 

44. Skolu  nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm.  

45. Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, apzinoties riskus, ir jāizvērtē skolas 

apmeklējums, ja tas nepieciešams dažādu ar izglītību u.c. jautājumu risināšanai. 

Apmeklējums iepriekš telefoniski jāpiesaka vai nu pie audzinātāja, vai pie skolas 

administrācijas pārstāvja, vienojoties par apmeklējuma laiku un vietu. 



46. Katrai  skolai  nepiederošai  personai, t.sk. skolēnu  vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, apmeklējot  iestādi, ir  jāievēro  distancēšanos  2 metru  attālumā  no  citām  

personām un  jādezinficē  rokas. 

47. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot 

apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku.  

 

VIII  Komunikācija  un  atbildība 

 

48. Atbildīgais  par  izglītojamo  iepazīstināšanu  ar  kārtību ir skolas direktore. 

Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji ar Kārtības kopsavilkumu tiek iepazīstināti 

vecāku sapulcē, mācību gadu uzsākot;  

49. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ieviešanu  un  koordinēšanu: 

 1. – 4.klasēs skolotāja Santa Indrēvica 

            5. – 9. klasēs skolotāja Ina Zālīte 

50. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ievērošanu (distancēšanās norāžu 

izvietošana, higiēnas prasību ievērošana, dezinfekcijas  līdzekļu  nodrošināšana) – ēkas 

uzraugs. 

51. Atbildīgais  par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu 

51.1. ikdienas mācību procesa laikā -  klases audzinātājs un mācību priekšmeta 

skolotājs, 

51.2 ārpusstundu pasākumu laikā – Ilva Pētersone. 

51.3. internātā – internāta skolotājas Inita Dziļuma, Andra Ozoliņa, bērnu 

aprūpētājas Vineta Valberga un Agra Zālīte.  

 52. Skolas   komunikācijas kanāli: 

52.1.  ar izglītojamo-  e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli (saziņa lietotnē WhatsApp), e-

platformas (e-klase) - atbildīgi  klašu audzinātāji; 

52.2. ar izglītojamo vecākiem vai  to  likumiskajiem pārstāvjiem: e-pasts, tālrunis, 

sociālie tīkli, (saziņa lietotnē WhatsApp), e-platformas (e-klase) - atbildīgi  klašu 

audzinātāji); 

52.3. ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts  dienestu  - atbildīgs par 

saziņu - skolas  direktore. 

 

IX  Noslēguma  jautājumi 
53. Kārtība  stājas  spēkā  ar  2021.gada  1.septembri. Situācijā, kad  valstī  

epidemioloģiskā  drošība  COVID 19  infekcijas izplatībai nebūs  jānodrošina, kārtība  

atceļama  ar  skolas  direktores rīkojumu. 

 

 

 

 

 

Skolas direktore:                               D. Pērle 
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30. 09.2021.                                                                        

Kārtība 

COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai  

grozījumi 

 

 

1. Grozīt II punkta ”Uzturēšanās kārtība skolas ēkā” 3. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

Skolas ēkā ienāk pa galvenajām durvīm ar mutes un deguna aizsegu visi 

skolēni un skolas darbinieki. 

 

 

2. Papildināt II punkta ”Uzturēšanās kārtība skolas ēkā”  5. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

Skolas koplietošanas telpās maskas nēsā visi skolēni un skolas darbinieki. 

  

3. Grozīt III punkta “Mācību procesa organizācija” 17. apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

    Visi  skolēni un darbinieki koplietošanas telpās nēsā maskas.                                                          

4. – 9.klašu skolēni maskas nēsā arī mācību stundu laikā.  

 

 

 

              Direktore                                                      D. Pērle 
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