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“Kārtība kādā Privātsākumskolā “Varavīksne” organizē mācību un audzināšanas darbu 
2020./2021. mācību gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas ierobežošanu” 

Izstrādāts saskaņā ar: 
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības 

pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 
2020.gada 1.augusta; 

Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām; 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  

“Liepājas pilsētas izglītības pārvalde” rīkojumu Nr.7/01-28, 02.02.2021. 
 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Privātsākumskolā “Varavīksne”  (turpmāk – Skola). 
2. Skolā mācību process 2020./2021. mācību gadā tiek organizēts klātienē, saskaņā ar 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto A modeli. Ārkārtas situācijā mācību darbs tiks 
organizēts saskaņā ar valdības rīkojumu. 

3. Rīcība ārkārtas situācijā tiks organizēta saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra 
(turpmāks – SPKC) norādījumiem. 

 
II Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība 

4. Pirms ierašanās Skolā: 
4.1. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku atbildību. 
4.2. Izglītojamo vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un nevest uz 

Skolu, ja bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu 
saslimšanas pazīmes. 

4.3. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem 
dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis par 
kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

4.4. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un 
mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt Skolu. Ja 
pašizolācija esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt 
Skolu, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

4.5. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt Skolu 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. 

4.6. Vecāki pēc iespējas nodrošina savam bērnam sejas aizsargmasku. Sejas aizsegs 
jāuzglabā noslēgtā iepakojumā.  

5. Skolā: 
5.1. Klases audzinātājs un mācību stundu skolotājs pastiprināti pievērš uzmanību 

izglītojamo veselības stāvoklim.  
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5.2. Ja izglītojamam, atrodoties Skolā, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 
trūkums): 
 direktores vietniece vai dežūradminstratore  nodrošina izglītojamā izolāciju atsevišķā 

telpā; 
 direktores vietniece vai dežūradminstratore veic virspusēju bērna veselības stāvokļa 

novērtējumu: veic ķermeņa temperatūras mērījumu; izjautā izglītojamo par pašsajūtu; 
 ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (tālr. 113), par to informējot izglītojamā vecākus; 
 ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, atbildīgā persona informē izglītojamā 

vecākus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem 
obligātiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja 
slimības pazīmes cēlonis ir Covid – 19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē 
izglītības iestāde). Pirmsskolas izglītības bērnus un 1.-3. klasē izglītojamo uz mājām 
nogādā vecāks vai vecāku norādītā atbildīgā persona. 4.-6.klašu audzēkņi var doties 
mājās patstāvīgi, ja vecāki to telefoniski saskaņo.  

5.3. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas direktores vietniece vai dežūradminstratore 
dezinficē virsmas, kurām izglītojamais pieskāries un izvēdina telpas. 

5.4. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro Skolas infekciju 
slimību ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes 
reģionālās nodaļas epidemiologu.  

5.5. Skolas direktore, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar Covid-19, 
ziņo par to SPKC Kurzemes reģionālajai nodaļai, Izglītības pārvaldei un sastāda saslimušās 
personas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktiem kritērijiem. 

5.6. Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona pēdējo 
divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās bijusi vienā telpā 
ilgāk par 15 minūtēm. Kontaktpersonu sarakstā jānorāda identificēto kontaktpersonu vārds, 
uzvārds, personas kods, Covid-19 pozitīvās personas vārds uzvārds, ar kuru būts kontaktā, 
un pēdējā kontakta diena. Kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna, kuras ilgumu 
nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts. 

5.7. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas atbildīgā persona sarakstu nosūta uz e-
pastu kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus 
un ziņo par kontaktpersonu skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai. 

5.8. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam SPKC noteicis obligātus 
pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestāde par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties 
informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

5.9. Ja bērnam noteikts attālinātais mācību process, vecākiem ir iespēja pieteikties 
“Slimības palīdzības pabalstam”, lai nodrošinātu sākumskolas posma izglītības ieguvi, 
saglabājot darba tiesiskās attiecības. 

5.10. Izglītojamais Skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi 
par atbilstošu veselības stāvokli. 

 
III Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība 

6. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību. 
6.1. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselību stāvokli un nenākt uz darbu, ja 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par 
to informējot darba devēju. 
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6.2. Darbinieki lieto sejas masku visas darba dienas laikā. Ņemot vērā šī brīža 
saslimstības rādītājus un epidemiologu norādījumus, nedrīkst lietot vizierus. 

6.3. Sejas maskas katram darbiniekam nodrošina valsts. 
6.4. Ja, atrodoties Skolā 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. 

6.5. Pēc darbinieka došanās mājās, direktores vietniece vai dežūradminstratore dezinficē 
virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un izvēdina telpas. 

6.6. Skolas direktore, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid-19, 
ziņo par to SPKC Kurzemes reģionālajai nodaļai, Izglītības pārvaldei un sastāda saslimušās 
personas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktiem kritērijiem. 

6.7. Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona pēdējo 
divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās bijusi vienā telpā 
ilgāk par 15 minūtēm. Kontaktpersonu sarakstā jānorāda identificēto kontaktpersonu vārds, 
uzvārds, personas kods, Covid-19 pozitīvās personas vārds uzvārds, ar kuru būts kontaktā, 
un pēdējā kontakta diena. Kontaktpersonām tiek noteikta mājas karantīna, kurus ilgumu 
nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts. 

6.8. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas atbildīgā persona sarakstu nosūta uz e-
pastu kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas un ziņo par kontaktpersonu 
skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 
atbildīgajai personai. 

6.9. Ja Skolai, izglītojamam vai darbiniekam SPKC noteicis obligātus pretepidēmijas 
pasākumus, Skola par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes 
valsts dienestu. 

6.10. Covid-19 saslimušajam, viņa kontaktpersonai, kura atrodas karantīnā, un ar Covid-
19 slima bērna kopējam izsniedz darbnespējas lapu B. Slimības lapu apmaksā VSAA, kad tā 
ir noslēgta: saslimušajam un kontaktpersonai – par visu periodu, saslimuša bērna kopējam – 
par 14 dienām (21 dienu, ja bērns ārstējies slimnīcā). Personai, kurai tiek izsniegta 
darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 
16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no 
darbnespējas pirmās dienas.  

6.11. Darbinieks Skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par 
atbilstošu veselības stāvokli. 

 
IV Higiēna  

7. Skolā ir noteikta kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai. Par to ir 
informēti darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji. 

7.1. Skolā ir izvietotas infografikas par higiēnas prasību ievērošanu. 
7.2. Skola nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamiem ievērot roku higiēnu –

pieejams silts ūdens, ziepes, individuāli lietojamie roku slaucīšanas līdzekļi.  
7.3. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 
7.4. Skola nodrošina regulāru telpu vēdināšanu. 
7.5. Skolā veic regulāru telpu tīrīšanu. Tīrīšanai izmanto dezinfekcijas līdzekļus. 
7.6. Skolas dežūradminstrātore  regulāri veic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturu, 

kāpņu margas, galdu virsmas, krēslu margas, virsmas labierīcībās) dezinfekciju.  
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7.7. Virsmu un telpu dezinfekciju nodrošina ar 70% etanola šķīduma vai nātrija 
hipohlorīta šķīdumu, kā arī citi dezinfekcijas līdzekļi, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem 
(corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi. 

7.8. Darbinieki darbavietās lieto mutes un deguna aizsegus. 
7.9. Sejas maskas var nelietot tikai personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai 

psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu sejas masku 
lietošanai.  

7.10. Skolā nodrošina regulāru telpu vēdināšanu. Mācību telpu pēc katras mācību stundas 
vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). Gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu 
pēc katra starpbrīža vēdina vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). 

7.11. Klases vēdina, atverot visus logus un durvis. Vēdināšanas laikā izglītojamie klases 
telpā neatrodas. Pedagogi vēdināšanu plāno tā, lai vēdināšanas laikā tiktu saglabāts 
izglītojamo plūsmu nesaskaršanās princips. 

 
V Informēšana 

8. Skolā atbilstošās vietās izvieto informatīvos līdzekļus par: 
- Veselības stāvokļa uzraudzību; 
- Higiēnas prasību ievērošanu; 
- Pulcēšanās ierobežojumiem; 
- Distancēšanās ievērošanu. 

8.1. Skolas direktore vai direktores vietniece visus izglītojamos apmāca par higiēnas 
prasību ievērošanu un atbilstošu izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa 
uzraudzību, skolas noteikto uzturēšanos kārtību un distancēšanos ievērošanu. 

8.2. Skolas direktore informē izglītojamo vecākus par higiēnas prasību ievērošanu un 
atbilstošu izpildi, personīgo atbildību par veselības stāvokļa uzraudzību, izglītības iestādes 
noteikto uzturēšanos kārtību un distancēšanās ievērošanu. 

8.3. Atsākoties klātienes mācību procesam, izglītības iestādes atbildīgā persona/-as 
informē izglītojamos un darbiniekus par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem. 

8.4. Atsākoties klātienes mācību procesa organizēšanai, atbildīgā persona/-as informē 
vecākus par aktuālajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem izglītības iestādē. 

8.5. Izglītības iestādes atbildīgā persona par epidemoloģisko situāciju sadarbībā ar 
izglītības iestādes vadītāju izstrādā kārtību informēšanas pasākumu organizēšanai izglītības 
iestādē un iesniedz izstrādāto kārtību Izglītības pārvaldē. 

8.6. Skolas noteiktā kārtība un visiem informatīvie materiāli ir izvietots izglītības iestādes 
mājas lapā. 

 
VI Distancēšanās 

9. Skola nosaka kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas 
Covid-19 izplatības mazināšanai. 

9.1. Skola nosaka atbildīgo personu (vai personas) par noteiktās uzturēšanās kārtības 
ievērošanu. 

9.2. Skolā izstrādā rīcības plānu, ja epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās dēļ 
nepieciešams daļēji vai pilnībā mācību procesu organizēt attālināti, ievērojot IZM vadlīnijas 
un saskaņojot to ar pašvaldību. 

9.3. Obligāti ievērojams epidemioloģiskās drošības pamatprincips. Pastiprinātas plūsmu 
nodalīšanas prasības. 
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9.4. Ja izglītības iestādē pasliktinās epidemioloģiskā situācija, izglītības iestāde maina 
darba organizāciju, izdodot rīkojumu un informē par to Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, 
Izglītības kvalitātes valsts dienestu un vecākus. 

9.5. Vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei nodrošinot vienam 
izglītojamam vismaz 3 m2 no mācību norises telpas platības. 

9.6.  Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, Skola, ievērojot izglītojamo grupu 
skaitu, var īstenot dažādus mācību procesa organizēšanas modeļus, piem.: 
 Izglītojamo grupām var noteikt atšķirīgu mācību stundu sākumu un beigu laiku; 
 Skola var izmantot visu telpu kopumu mācību procesa organizācijai; 
 Skola var organizēt mācību procesu maiņās; 
 Skola var izmantot iespējas daļu mācību procesa organizēt attālināti; 
 Izglītojamie pēc iespējas visu dienu pavada vienā telpā un mācību priekšmetu skolotāji 

iet uz attiecīgo telpu.  
9.7. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana: 

 Skola, ievērojot izglītojamo grupu skaitu, ēdināšanu plāno atšķirīgi, kopīgi risinot šos 
jautājumus ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. 

 Skola ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, t.sk.: 
 mazgāt rokas pirms un pēc ēdamzāles apmeklējuma; 
 maksimāli novērst drūzmēšanos pie ēdamzāles, plānojot ēšanas laikus pa pirmsskolas un 

klašu grupām; 
 pēc iespējas izvērtēt ēdamgaldu izvietojuma maiņu, lai tiktu ievērota noteiktā distance 

starp izglītojamo grupām; 
 noteikt atbildīgo personu dežūras (piem., skolotāji, medmāsa) ēdamzālē, lai uzraudzītu 

izglītojamo distances ievērošanu pie ēdienu izdales līnijas; 
 Ja izglītojamie ēd ārpus izglītības iestādes un pēc tam atgriežas iestādē, izglītojamiem 

jāievēro obligātās higiēnas prasības. 
9.8. Koplietošanas gaiteņi: 

 Vienai klasei vai pirmsskolas izglītības iestādes grupai nav jāievēro distancēšanās; 
 Ja izglītojamo grupu veido vairākas klases, var ievērot minimālās distancēšanās 

prasības; 
 Ar citu izglītojamo grupu pēc iespējas ievēro valstī noteiktās distancēšanās prasības. 

9.9. Ģērbtuves izmantošana skolās: 
 Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 

minūtes, ģērbtuves var izmantot kā ierasts, pārbaudot, vai skolēni tajās neuzturas ilgāk 
kā nepieciešams, lai novietotu vai uzvilktu virsdrēbes un vai mācību process organizēts 
tā, lai vienlaikus ģērbtuvēs nav pārāk liels skolēnu skaits. 

9.10. 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 stresu, viens no 
vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem var ievest izglītojamo ģērbtuvē, ievērojot 
atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 
15 minūtēm; 

 Skolas darbinieki uzrauga, lai ģērbtuvē vienlaikus neuzturas telpai pārāk liels cilvēku 
skaits (nespēj nodrošināt 2m distanci starp vienu mājsaimniecību). Ja ir pārāk liels 
skaits, vecāki gaitenī uzgaida, līdz vieta atbrīvosies; 
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 Skolas direktore vai dežūradminstrātore personas informē par šo kārtību izglītojamos vai 
likumiskos pārstāvjus. 

 
VII Fakultatīvās vai papildu nodarbības 

10. Fakultatīvas nodarbības klātienē nav atļautas. 
 

VIII Personas, kas ikdienā nestrādā izglītības iestādē 
11. Ja mācību procesā - konsultācijās iesaistās persona (personas), kas ikdienā nestrādā skolā: 

11.1. Skolas direktore pārliecinās, ka personai (personām) nav slimības pazīmju. 
11.2. Persona uzņemas visu atbildību par to, 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, kā arī nav citu apstākļu, kā dēļ būtu 
jāievēro pašizolācija. 

11.3. Persona pēc iespējas no skolēniem ievēro 2 m distanci. 
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Pielikums Nr. 1 

Privātsākumskolai “Varavīksne” 
 ___________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

 
___________________________ 

(personas kods) 

 
Ar šo apliecinu*, ka  
_____________________________________________________________________ 

(izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods) 

 
ar infekciju slimības pazīmēm netiks vests uz izglītības iestādi un tiks ievēroti epidemioloģiskās 
drošības pamatprincipi. Savam bērnam nodrošināšu līdzi sejas masku.  
 
Ja atrodoties izglītības iestādē, bērnam pasliktinās veselības stāvoklis, manu bērnu var izņemt 
personas (norādīt 2-5) _______________________________________________________ 
 
 
________________________________   _____________________ 

(vieta, datums)      (paraksts) 
 

 

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

 
 
 
 


