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RĒZEKNES PAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA 

KĀRTĪBA Nr. 23   

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

prasības 

                                                                                             

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

prasības Rēzeknes pamatskolas – attīstības centrā (turpmāk tekstā – Kārtība) ir 

saistoša visiem (turpmāk tekstā - Iestāde) darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā - Vecāki) un citām 

personām, kas apmeklē Iestādi. 

1.2. Kārtības mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību Iestādē un sabiedrībā. 

1.3. Par Kārtības ieviešanu un Kārtībā noteikto prasību izpildi Iestādē ir atbildīgi 

pirmsskolas grupās skolu medicīnas māsa Irēna Zaremba, pamatskolas līmenī skolas 

ārste Jeļena Daņilova (turpmāk tekstā –atbildīgā persona). Ar atbildīgo personu var 

sazināties pa tālruņiem: pirmsskolā - 64623189, pamatskolā - 64622658. Atbildīgā 

persona koordinē kārtībā noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību. 

1.4. Kārtība nosaka: 

1.4.1. Iestādes darba organizāciju COVID – 19 infekcijas izplatības        

ierobežošanai; 

1.4.2. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipus; 

1.4.3. Rīcību, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē. 

 



2. Iestādes darba organizācija COVID – 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai 

2.1. Iestāde organizē izglītības procesu klātienē. 

 

2.2. Jaunu izglītojamo uzņemšana Iestādē notiek vecākiem iepriekš piesakoties pa 

tālruņiem: pirmsskolā 64623189, 29426590, pamatskolā - 64622658. 

 

2.3. Jebkura veida saziņa ar Iestādes administrāciju, medicīnas personālu un 

pedagogiem notiek elektroniski (e-pasts, e-klase u.c.) un telefoniski. Nepieiciešamības 

gadījumā saziņa var notikt klātienē, iepriekš piesakoties un ievērojot SPKC 

ieteikumus. 

 

2.4. Ierašanās Iestādē katrai vecumposma grupai nodrošināta pa atsevišķām ieejām: 

 2.4.1. Pirmsskolas grupu izglītojamie izmanto ēkas Atbrīvošanas alejā 52a   

atsevišķās ieejas; 

 2.4.2. Sākumskolas izglītojamie un Iestādes darbinieki izmanto skolas centrālo 

ieeju. Izglītojamos sagaida ēkas uzraugs, medicīnas darbinieks un dienas 

internāta skolotājs, kas organizē izglītojamo nokļūšanu klasē.   

2.4.3. Pamatskolas klašu izglītojamie izmanto   ieeju no Daugavpils ielas, 

ievērojot distancēšanos. Izglītojamos sagaida ēkas uzraugs un medicīnas 

darbinieks.  

2.4.4. IP 21015911 un IP 21015921 izglītojamie izmanto skolas iekšpaglma 

ieeju ar uzbrauktuvi. Izglītojamos sagaida sociālais darbinieks un pedagogi. 

 

2.5. Ierodoties Iestādē izglītojamajiem tiek veikta operatīvā veselības pārbaude.   

 

2.6. Plānojot mācību un audzināšanas procesu, izglītojamo ēdināšanu un citas 

aktivitātes, maksimāli  netiek pieļauta  grupu/ klašu savstarpēja sastapšanās: 

 2.6.1. Pirmsskolas grupās izglītojamie ierodas no 7.00. Izglītojamo ēdināšana 

notiek  grupas telpās, bez grupu savstarpējas sastapšanās; 

2.6.2. Sākumskolas izglītojamie Iestādē ierodas  no 7.30 līdz  7.50, pedagogi 

līdz 7.30. Pirmā stunda sākumskolā sākas 8.00 . Brokastis tiek organizētas no 

8.40 līdz 9.10, ievērojot distancēšanos. Stundu laikā izglītojamie uzturas tikai 

savās klasēs (izņēmums - sporta nodarbības), notiek skolotāju kustība. 

Starpbrīžus paredz klases skolotājs, ievērojot izglītojamo vajadzības un 

distancēšanās noteikumus. Pusdienas tiek organizētas no plkst.12.30 līdz 

12.50. 

2.6.3. Pamatskolas un arodklašu izglītojamie ierodas līdz plkst.8.10. Brokastis 

tiek organizētas no plkst.  8:10   līdz 8:30 internāta skolotāju uzraudzībā, 

ievērojot distancēšanos. Pirmā mācību stunda sākas plkst 8.30. Stundu laikā 

izglītojamie uzturas tikai savās mācību telpās (izņēmums - sporta nodarbības), 

notiek skolotāju kustība. 

 

Klašu izvietojums:  

  

Stundu laikā Pēc stundām 

5.a klase - kabinets Nr.266 

6.a klase - kabinets Nr.163 

6.b klase - kabinets Nr.230 

7.a klase - kabinets Nr.161 

8.a klase - kabinets Nr.258 

5.a klase - kabinets Nr.266 

6.a klase - kabinets Nr..163 

6.b klase - kabinets Nr.230 

7.a klase - kabinets Nr.161 

8.a klase - kabinets Nr.161 



8.b klase - kabinets Nr.248 

9.a klase - kabinets Nr.235 

I-II kurss “Mājturība” -  kabinets Nr. 254 

8.b klase - kabinets Nr.246 

9.a klase - kabinets Nr.235 

I-II kurss “Mājturība”- kabinets Nr.254 

 

Pusdienas tiek organizētas no plkst.13.20 līdz 13.40. Individuālais darbs ar 

izglītojamajiem (logopēdiskās nodarbības, konsultācijas pie pedagogiem, 

psihologiem, sociālā pedagoga utt.) notiek pēc mācību stundām, ievērojot 

distancēšanas ierobežojumus. 

2.6.4. Launags izglītojamajiem tiek izsniegts līdzņemšanai pusdienu laikā.  

2.6.5. Vakariņas tiek organizētas no plkst. 18.30, ievērojot distancēšanās 

noteikumus. 

 

2.7. Dzīvošana internātā tiek nodrošināta ievērojot SPKC ieteikumus dienesta 

viesnīcu darbības organizēšanai: 

2.7.1 koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, 

netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās; 

2.7.2 koplietošanu telpu ( tualetes, dušas)  izmantošana tiek plānota . lai 

nodrošinātu 2m distances ievērošanu ; 

2.7.3. telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, 

kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi 

2.7.4 telpās, .t.sk. tualetes telpās , tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri 

salasāma informācija ar atgādinajumiem par higiēnu; 

2.7.5. gultas guļamtelpās  izvieto pēc iespējas tālāk vienu no otras  vai 

izmantojot principu “‘galva - pret kājām”’; 

2.7.6. vakara  un rīta tualetes laikā koplietošanas telpās   uzturas tikai vienas 

guļamistabas / klases/grupas  izglītojamie, ievērojot distanci. 

 

2.8.  Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā: 

2.8.1. pirmsskolas līmenī tiek organizētas dežūras grupa/as (nepieciešamības 

gadījumos) un attālinātas mācības saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk tekstā - SPKC) ieteikumiem un Dibinātāja lēmumu. 

2.8.2. sākumskolas un pamatskolas līmenī, ņemot vērā Iestādes izglītojamo 

dzīves vietu (Latgale un daļa Vidzemes reģiona), mācības tiek turpinātas 

attālināti.  

2.9. Izglītojamo adaptācija Iestādē notiek bez vecāku  klātbūtnes. 

 

2.10. Izglītojamo vecāki nekavējoties informē Iestādi  par izglītojamo neierašanās 

iemesliem. 

 

2.11. Nepiederošas personas var ierasties Iestādes teritorijā un telpās tikai elektroniski 

vai telefoniski sazinoties ar kādu no administrācijas pārstāvjiem (64622658, 

26584484 (direktora vietnieks), logopeduskola2@inbox.lv) vai darba pienākumu 

pildīšanai (produktu piegāde, spec.dienesti u.c.). 

 

2.12. Iestādes darbiniekiem ir aizliegts pulcēties iestādes telpās ārpus darba 

pienākumu veikšanas. 

 

2.13. Kopējie pasākumi un svētki ir aizliegti, drīkst organizēt pasākumus svaigā gaisā, 

ievērojot distancēšanos. 

 

2.14. Inficēšanās riska mazināšanai izglītojamo atrašanās ārpus iestādes teritorijas tiek 

ierobežota.  



2.15. Iestādes aktu un sporta zāli vienlaicīgi izmanto tikai viena grupa/klase, pēc 

katras nodarbības tiek veikti dezinfekcijas pasākumi un vēdināšana (10 minūtes). 

 

2.16. Skolas autotransportu izmanto viena klase/grupa, tiek nodrošināta distancēšanās, 

pēc katra izbraukuma autovadītājs veic transporta līdzekļa dezinfekciju.  

  

3. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipi 

3.1. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību Iestādē, ir ievērojami šādi 

pamatprincipi: informēšana; distancēšanās; higiēna; personas veselības stāvokļa 

uzraudzība. 

 

3.2. Informēšana: 

3.2.1        Atbildīgā persona iestādes telpās izvieto paziņojumus: 

Ø  Iestādē nedrīkst atrasties personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm; 

Ø  Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm (klepus, iesnas, temperatūra) netiek 

uzņemti Iestādē; 

Ø  Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija; 

Ø  Par divu metru distances ievērošanu koplietošanas telpās un iestādes teritorijā; 

Ø  Pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi. 

 

3.3.  Distancēšanās 

3.3.1. Plānojot mācību procesu, direktora vietnieki paredz, lai maksimāli 

netiktu pieļauta grupu/klašu savstarpēja sastapšanās, veido stundu sarakstu tā, 

lai pedagogi pēc iespējas konkrētos laika nogriežņos ilgstoši strādātu ar vienas 

grupas /klasesizglītojamajiem. 

3.3.2. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci 

(koplietošanas telpās, ēdnīcā un iestādes teritorijā); 

3.3.3. Iestādes telpās nedrīkst drūzmēties; 

3.3.4. Mācību telpās drīkst atrasties vienas grupas/klases izglītojamie, 

izglītības procesā iesaistītie skolotāji un skolotāja/pedagoga palīgs; 

3.3.5. Iestāde pēc iespējas samazina mācību procesā iesaistīto darbinieku 

aizvietošanu; 

3.3.6. Iestādē ir izstrādāta izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība (1. pielikums); 

3.3.7. Par iepazīstināšanu ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem un citām personām izstrādāto uzturēšanās kārtību ir atbildīgi 

grupu/klašu skolotāji/internāta skolotāji.  

3.3.8. Iestādes darbinieki nodrošina kārtības prasību ievērošanu, medicīnas 

darbinieki un dežurējošie administrācijas pārstāvji uzrauga kārtības izpildi. 

3.3.9. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji un citas personas neuzturas 

iestādes telpās bez vajadzības, lai mazinātu pulcēšanās iespējas (piemēram 

ģērbtuvēs). Tuvinieku apmeklējumi, nepieciešamības gadījumos, vienojoties 

ar administrāciju iespējami lidz plkst 19:00. Katra apmeklētājuma reize tiek 

reģistrēta pie ēkas uzrauga atbilstoši MK noteikumu Nr 360 8.3. 

apakšpunktam ( atzīmējot apmeklētāja vārdu , uzvārdu , kontaktinformāciju,  

norādot vizītes laiku). Datus glabā 14 dienas. Apmeklējumi organizējami 

atsevišķā telpā,vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona ( 

izņēmums ir vienas ģimenes locekļi). Pēc apmeklējuma tiek veikta  telpas 

dezinficējoša uzkopšana un vēdināšana. 



3.3.10. Pirmsskolas izglītojamo pieņemšana un izņemšana notiek iestādes 

grupās. Ģērbtuvē atrodas tikai 2-3 vecāki, ievērojot drošu attālumu, pārējie 

vecāki gaida ārpus ģērbtuves, ievērojot distancēšanās principu. 

3.3.11. Ja epidemioloģiskā situācija pasliktinās, izglītojamo pieņemšanas 

kārtība var tikt mainīta. 

3.3.12. Izglītojamo vecāki un apmeklētāji, atrodoties izglītības iestādes 

teritorijā vai telpās, visur, kur tas ir iespējams, ievēro distancēšanās principu (2 

metri) un pa īsāko ceļu iet un iziet no Iestādes telpām un teritorijas. 

 

3.4.  Higiēna: 

3.4.1.  Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu Iestādē, darbinieki: 

3.4.1.1.  Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm (pirms un pēc ēšanas, 

pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā, pēc autiņbiksīšu maiņas 

pirmsskolas grupās, pēc telpu uzkopšanas) vismaz 40 sekundes. 

3.4.1.2. Lieto maiņas apavus. Pēc apavu maiņas mazgā rokas. 

3.4.2. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu Iestādē, izglītojamie: 

3.4.2.1. Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm (pirms un pēc ēšanas, 

pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā). 

3.4.2.2.Roku nosusināšanai prmsskolas grupās lieto auduma dvieļus, atbilstoši 

individuālajam marķējumam; pamatskolā un sākumskolā - papīra dvieļus. 

3.4.2.3 Iestādes darbinieki māca izglītojamajiem pareizi mazgāt rokas, 

ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” u.c. 

3.4.3. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām iespēju ievērot 

roku higiēnu. 

3.4.4. Iestādes ieejās ir izvietoti 70 % spirtu saturošie roku dezinfekcijas 

līdzekļi apmeklētāju un vecāku roku dezinficēšanai. 

3.4.5. Iestādes darbinieki lieto individuālus rakstāmpiederumus; 

3.4.6. Iestādes darbinieki regulāri vēdina telpas (pirms izglītojamo ierašanās 

Iestādē, pirms stundām un rotaļnodarbībām, dodoties pastaigā). 

3.4.7. Iestādes saimnieciskie darbinieki regulāri veic telpu uzkopšanu, rūpīgi 

tīra un dezinficē visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, 

galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens 

krānus), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši iestādes telpu un 

aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam. 

3.4.8. Pirmsskolā un sākumskolā netiek izmantotas rotaļlietas, kuras nevar 

regulāri mazgāt ar mazgāšanas līdzekli (mīkstās rotaļlietas). 

3.4.9. Izglītojamie nedrīkst nest rotaļlietas no mājām. 

 

 

3.5.  Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

3.5.1. Iestāde veic darbinieku un izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzību. 

3.5.2. Pedagogi, sagaidot izglītojamo, veic vizuālu izglītojamā veselības 

stāvokļa novērtējumu. Katru dienu medicīnas darbinieki uzrauga izglītojamo 

veselības stāvokli un pēc nepieciešamības mēra ķermeņa temperatūru ar 

bezkontakta digitālo termometru. 

3.5.3. Medicīnas darbinieki uzrauga darbinieku veselības stāvokli. Vizuāli 

pārbauda veselības stāvokli, pēc nepieciešamības mēra ķermeņa temperatūru 

ar bezkontakta digitālo termometru. 

3.5.4. Darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji regulāri 

ir seko savam veselības stāvoklim.   

3.5.5. Īpaši ir jāpievērš uzmanība šādiem simptomiem: paaugstināta 

temperatūra (drudzis), nogurums, sauss klepus, elpas trūkums (iespējama 



spiedoša sajūta uz krūtīm), sāpes muskuļos, iekaisusi rīkle, kakla sāpes, reti - 

caureja, slikta dūša un iesnas. 

3.5.6. Vecāki sniedz precīzas ziņas skolotājiem par bērna veselības stāvokli 

(temperatūra, iesnas, klepus), regulāri seko bērna veselības stāvoklim, mēra 

temperatūru 

3.5.7. Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties informē 

Iestādes administrāciju, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija. 

3.5.8. Darbiniekiem, izglītojamajiem, vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un 

citām personām ir pienākums ievērot mājas karantīnas un izolācijas 

nosacījumus, ja tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, kā to paredz 09.06.2020. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr.360. 

4.  Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 

4.1  Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir: 

4.1.1        pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās; 

4.1.2.        telefoniski informēt iestādes vadītāju, sazināties ar ģimenes ārstu; 

4.1.3.       ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai citur, 

darbinieks lieto sejas masku vai   mutes un deguna aizsegu; 

4.1.4.        darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu(kad ārsts ir 

noslēdzis darbnespējas lapu). 

 

4.2.  Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde: 

4.2.1.    izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams atbilstoši 

izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni, lai novērstu darbinieka inficēšanās risku. 

Izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – 

medicīnisko sejas masku; 

4.2.2.  sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu 

ģimenes ārstu; 

4.2.3.   izglītojamais atgriežas Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

 

4.3.  Ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē tiek konstatēti nopietni veselības 

traucējumi (piemēram, smakšana), tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests. 

5.  Noslēguma jautājumi 

  

5.1.  Kārtības ievērošana ir obligāta Iestādes darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un 

citām personām, kas uzturas Iestādē. 

5.2.  Iestādes darbinieki un izglītojamo vecāki iepazīstas ar Kārtību un apliecina to ar 

savu parakstu. 

5.3   Izglītojamo vecākus ar Kārtību iepazīstina grupu/klašu atbildīgie pedagogi. 

5.4   Kārtība tiek  izvietota Iestādes telpās un  mājas lapā.  

5.5  Kārtība stājas spēkā 17.08.2020. 

 

 

 



1.pielikums  

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 

„Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības” 

 

Pedagogu pienākumi un atbildība 

1.Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu, higiēnas prasību ievērošanu 

klasēs,  izglītojamo maksimālu distancēšanos un piesardzības pasākumu ievērošanu 

Iestādes telpās, pasākumos, pastaigās un mācību ekskursijās. 

2.Pedagogi nekavējoties informē direktoru un medicīnas personālu , ja ir aizdomas 

par bērnu veselības stāvokļa pasliktināšanos. 

3. Pedagogi ierodas skolā 30 minūtes pirms stundu sākuma. 

4.Sākumsskolas pedagogi pavada izglītojamo uz un no brokastīm, ievērojot 

distancēšanos. 

5. Pamatskolas izglītojamos brokastu laikā  uzrauga internāta skolotājs . 

6. Sporta stundas norisinās sporta zālē, uz tām katra klase atbilstoši stundu sarakstam 

dodas organizēti, 1.-4. klase sporta skolotāja vadībā ( arī atgriežas tāpat). 

Datorikas un informātikas stundas notiek datorklasē, pēc katras stundas tiek 

dezinficēti datori,, peles un tastatūras. Atbildīgais – priekšmeta skolotājs 

7. Mājturības stundās, ja paredzēta ēst gatavošana, jāievēro sanitāri higiēniskās 

normas un epidemioloģiskie drošības pasākumi, atbildīgā persona – mājturības 

skolotājs. 

8. Uz  un no pusdienām izglītojamo pavada skolotājs, kuram ir bijusi iepriekšējā 

mācību stunda vai , ja stundas beigušās, internāta skolotājs. 

9. Vakariņās izglītojamo plūsmu un distancēšanos nodrošina internāta skolotājs. 

10.Nodarbības, interešu izglītības pulciņi, fakultatīvās u.c. nodarbības norisinās 

atbilstoši stundu un izglītojamo sarakstam. Katrs atbildīgais pedagogs nodrošina 

dalībnieku distancēšanos un piesardzības pasākumus. 

11. Logopēdijas un individuālo nodarbību un konsultāciju dalībnieku plūsmu organizē 

atbildīgais skolotājs, nodrošinot distancēšanos un piesardzības pasākumus. 

12. Starpbrīžos izglītojamie uzturas pie tās klases telpas, kur paredzēta mācību stunda, 

par viņu drošību un piesardzības pasākumiem atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs, 

dežūrskolotājs vai internāta skolotājs. 

13. Iestādē netiek rīkoti pasākumi, kas nav tieši saistīti ar bērnu izglītošanu un 

pieskatīšanu    ( izklaides pasākumi, teātra izrādes u.c.), izņemot projekta „Skolas 

soma” ietvaros, paredzēta iespēja pasākumu rīkošanu veikt attālināti. 

14. Iestādes rīkotajos pasākumos piedalās izglītojamie un Iestādes darbinieki, citu 

personu klātbūtne pieļaujama izņēmuma un nepieciešamības gadījumos. 

15. Pasākumi un aktivitātes tiek organizēti pēc iespējas katrai klašu grupai atsevišķi 

nepieļaujot lieku šo grupu krustošanos. Nepieciešamības gadījumā kopīgajos 

pasākumos izglītojamo grupas tiek izvietotas distancēti. 

16. Pasākumi norisinās Iestādes telpās vai ārpus telpām (Iestādes teritorijā). 

17. Mācību ekskursiju plānošanu un organizēšanu veic pedagogs un projekta  „Skolas 

soma” koordinators, izvērtējot nepieciešamību un iespējamos riskus, stingri ievērojot 

epidemioloģiskos drošības un piesardzības pasākumus, saskaņojot ar Iestādes vadītāju 

un izglītojamo vecākiem. 

18. Pedagogi māca mazgāt rokas, nodrošina un veic kontroli par bērnu biežu un 

rūpīgu roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm sanitārajās koplietošanas telpās, īpaši 

pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā. Roku nosusināšanai tiek 

lietoti vienreizlietojamie dvieļi. 

19.Pedagogi seko, lai nenotiktu drūzmēšanās un pulcēšanās skolas apkārtnē un 

teritorijā, garderobes telpās un skolas gaiteņos, sanitārajās koplietošanas telpās, 



ēdnīcā. Personu plūsmu šajās vietās regulē atbildīgās personas – pedagogi, klašu 

audzinātāji, skolas dežurants, tehniskais personāls. 

20.Ja pedagogam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir : 

20.1. pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās; 

20.2. telefoniski informēt iestādes vadītāju , sazināties ar ģimenes ārstu ; 

20.3. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai citur, jālieto sejas masku 

vai mutes un deguna aizsegu; 

20.4 darbinieks var atgriezties darbā tikai kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu.  

21. Iestādē stingri jāievēro personas datu aizsardzība. Ir aizliegts izplatīt informāciju 

par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem audzēkņiem, pedagogiem, vai iestādes 

darbiniekiem, ja tādi būs. 

22. Ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības 

stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar 

Covid-19, Iestādei ir tiesības ziņot pašvaldībai un atbildīgajam dienestam, lai kopīgi 

risinātu situāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 

„Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības” 

 

Saimniecisko darbinieku pienākumi un atbildība 

1.Darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, jāievēro visi 

epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

2. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu iestāde , darbinieki: 

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm(pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma, pēc pastaigas ārā, pēc telpu uzkopšanas) vismaz 40 sekundes. Lieto 

maiņas apavus. Pēc apavu maiņas mazgā rokas. 

3.Ņemot vērā, ka vīrusa infekcijas var izplatīties arī netiešā kontakta ceļā, pieskaroties 

virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, saimnieciskais 

personāls, kas veic telpu uzkopšanu, pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai 

un tīrībai, nodrošinot: 

3.1 telpu vēdināšana – katru starpbrīdi; 

3.2. rūpīgu biežāk lietoto un koplietošanas virsmu un priekšmetu (durvju rokturi, 

galdu virsmas, krēslu roku balsti un atbalsta virsmas utml.) tīrīšanu atbilstoši 

epidemioloģiskajiem drošības noteikumiem saskaņā ar SPKC ieteikumiem; 

3.3. iestādes telpu regulāru uzkopšanu atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam; 

3.4. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu. 

4. Pastiprināti tiek veikta sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu 

margu u.c. virsmu apstrāde/ apkope. Ģērbtuvju mitrā uzkopšana. Sanitāro mezglu 

mitrā uzkopšana tiek veikta vismaz reizi 2 stundās. 

5.Virtuves darbinieki ēdienreizēs seko kārtībai ēdamzālē, nepieļaujot drūzmēšanos, 

nodrošina epidemioloģiskajām prasībām atbilstošu galda izvietojumu. 

6. Iestādes aktu un sporta zāli vienlaicīgi izmanto tikai viena grupa/klase, pēc katras 

nodarbības tiek veikti dezinfekcijas pasākumi un vēdināšana (10 minūtes). Atbildīgie: 

sporta skolotāji, apkopēja. 

7. Skolas autotransportu izmanto viena klase/grupu, tiek nodrošināta distancēšanās 

pēc katra izbraukuma autovadītājs veic transporta līdzekļa dezinfekciju. 

8. Iestādes darbiniekiem ir aizliegts pulcēties iestādes telpās ārpus darba pienākumu 

veikšanas. 

9. Kopējie pasākumi un svētki ir aizliegti, drīkst organizēt pasākumus svaigā gaisā, 

ievērojot distancēšanos. 

10. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir : 

10.1. pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās; 

10.2. telefoniski informēt iestādes vadītāju, sazināties ar ģimenes ārstu; 

10.3. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai citur, darbinieks lieto 

sejas masku vai mutes un deguna aizsegu; 

10.4. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu); 

11. Darbiniekiem, pienākums ievērot mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus, ja 

tiek apstiprināta COVID -19 infekcija, kā to paredz 09.06.2020. Ministru Kabineta 

noteikumi Nr.360.   

 

 

 

 

 



 

3.pielikums  

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 

„Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības” 

 

1.Vecāku un likumisko pārstāvju pienākumi un atbildība. 

1.1. Vecāki ir atbildīgi par sava bērna veselības stāvokļa atbilstību normai, nodrošina 

izglītojamā ierašanos Iestādē tikai bez jebkādu elpceļu infekcijas pazīmēm vai citu 

slimību simptomiem, nodrošina bērnu atbilstību higiēnas un sanitārajām normām.  

1.2.Izglītojamā nekavējoties jāinformē Iest;ades direktore vai klases audzinātāja, ja 

izglītojama konstatēta COVID – 19 infekcija vai audzēknis ir bijis tieša kontaktā ar 

COVID – 19 inficētu personu.1.3. Vecākiem ir jāinformē Iestāde, ja bērnam ir 

alerģiska reakcija uz kādu no dezinfekcijas līdzekļiem. 

1.4. Savlaicīgi jāinformē Iestādes atbildīgās personas par izglītojamā prombūtni, 

Iestādes neapmeklēšanu jeb kādu iemeslu dēļ. 

1.5. Pēc izglītojamā ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 dienām) Vecākiem jāiesniedz 

Iestādē ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par bērna veselības stāvokļa atbilstību 

normai. Bez šādas izziņas izglītojamais Iestādē nedrīkst atrasties. 

1.6.Vecākiem ir pienākums savam bērnam katru dienu atgādināt par roku mazgāšanas 

nepieciešamību un svarīgumu, mācīt to pareizi un regulāri veikt. 

1.7. Ierodoties uz skolu 1. Septembrī, Vecākiem jāsniedz klases audzinātājiem 

apliecinājumu par to , ka Jūsu bērns(i) nav inficēti ar COVID – 19 un, ka viņš(i)  

neradīs riskus citiem. 

1.8.Izglītojamie Iestādē visu mācību gada uzturas maiņas apavos. 

1.9. Aizliegts uz Iestādi nest līdzi rotaļlietas un jebkāda veida priekšmetus, kas 

neattiecas uz mācību procesu. 

1.10.Jebkura veida saziņa ar Iestādes administrāciju, medicīnas personālu un 

pedagogiem notiek elektroniski ( e-pasts, e-klase u.c.) un telefoniski. Nepieciešamības 

gadījumā saziņa var notikt klātienē, iepriekš piesakoties un  ievērojot SPKC 

ieteikumus. 

1.11 Nepiederošās personas var ierasties Iestādes  teritorijā un telpās tikai elektroniski 

vai telefoniski sazinoties ar kādu no administrācijas pārstāvjiem(64622658, 

26584484(direktora vietnieks), logopeduskola2@inbox.lv) vai darba pienākumu 

pildīšanai 9produktu piegāde, spec.dienesti u.c.) 

1.12.iestādes telpās nedrīkst drūzmēties; iespēju robežā jāievēro 2 m distance. 

1.13.mācību telpās drīkst atrasties vienas grupas/ klases izglītojamie , izglītības 

procesā iesaistītie skolotāji un skolotāja/ pedagoga  palīgs. 

1.14 Izglītojamajiem uzturēšanās skolā un sporta zālē pēc dienas mācību procesa ( 

stundas, pulciņi, konsultācijas, individuālās nodarbības, pasākumi utml.) beigām nav 

atļauta, izņemot, ja gaida transportu uz mājām.  

 

2. Iestādes darba organizācija. 

2.1. Ierašanās Iestādē katrai vecumposma grupai nodrošināta pa atsevišķām ieejām: 

2.1.1. Pirmsskolas grupu izglītojamie izmanto ēkas Atbrīvošanas alejā 52a atsevišķās 

ieejas; 

2.1.2. sākumskolas izglītojamie izmanto skolas ieeju no Daugavpils ielas. 

Izglītojamos sagaida ēkas uzraugs, medicīnas darbinieks un dienesta internāta 

skolotājs, kas organizē izglītojamo nokļūšanu klasē. 

2.1.3.Pamatskolas izglītojamie un iestādes darbinieki izmanto galveno ieeju, ievērojot 

distancēšanos. Izglītojamos sagaida ēkas uzraugs un medicīnas darbinieks. 

2.1.4.  IP21015911 un IP 21015921 izglītojamie izmanto skolas iekšpagalma ieeju ar 

uzbrauktuvi. Izglītojamos sagaida sociālais darbinieks un pedagogi. 

mailto:logopeduskola2@inbox.lv


2.1.5. Sākumskolas izglītojamie Iestādē ierodas no 7.30 līdz 7.50 pedagogi līdz 7.30. 

Pirmā stunda  sākumskolā sākas 8.00. 

2.1.7. Brokastis tiek organizētas no 8.40 līdz 9.10, ievērojot distancēšanos. 

2.1.8.Stundu laikā izglītojamie uzturas tikai savās klasēs (izņēmums- sporta 

nodarbības), notiek skolotāju kustība. Starpbrīžus paredz klases skolotājs, ievērojot 

izglītojamo vajadzības un distancēšanās noteikumus. 

2.1.9. Pusdienas tiek organizētas no  plkst.12.30 līdz 12.50 

2.2.pamatskolas un arodklašu izglītojamie ierodas līdz plkst.8.10  

2.2.1. Brokastis tiek organizētas no plkst.8.10 līdz 8.30 internāta skolotāju uzraudzībā, 

ievērojot distancēšanos. 

2.2.2. Pirmā mācību stunda sākas plkst8.30. Stundu laikā izglītojamie uzturas tikai 

savās mācību telpās (izņēmums-sporta nodarbības), notiek skolotāju kustība. 

2.2.3. Pusdienas tiek organizētas no plkst.13.20 līdz 13.40 

2.3. Individuālais darbs ar izglītojamajiem (logopēdiskās nodarbības, konsultācijas pie 

pedagogiem, psihologiem, sociālā pedagoga utt.) notiek pēc mācību stundām, 

ievērojot distancēšanās ierobežojumus. 

2.4. Launags izglītojamajiem tiek izsniegts līdzņemšanai pusdienu laikā. 

2.5. Vakariņas tiek organizētas no plkst. 18.30, ievērojot distancēšanās noteikumus. 

2.6. Dzīvošana internātā tiek nodrošināta ievērojot SPKC ieteikumus dienesta 

viesnīcu darbības organizēšanai:  

izglītojamo Vecāki neuzturas iestādes telpās  bez vajadzības, lai mazinātu pulcēšanās 

iespējas (piemēram ģērbtuvēs). 

Tuvinieku apmeklējumi vienojoties ar administrāciju, iespējami līdz plkst. 

19.00.Katra apmeklējuma reizei tiek reģistrēta pie ēkas uzrauga atbilstoši                        

MK noteikumu Nr.360 8.3. apakšpunktam (atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu 

kontaktinformāciju, norādot vizītes laiku). Datus glabā 14 dienas. Apmeklējumi 

organizējami atsevišķā telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena 

persona(izņēmums ir vienas ģimenes locekļi). Pēc apmeklējuma tiek veikta telpas 

dezinficējoša uzkopšana un vēdināšana. 

3. Noslēguma jautājumi 

3.1. Iestādē stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju 

par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem audzēkņiem, skolotājiem, vai iestādes 

darbiniekiem, ja tādi būs 

3.2. Ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju,, maldina par bērna veselības 

stāvokli , slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos 

ar Covid-19, Iestādei ir tiesības ziņot pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju. 

3.3. Noteikumi ir spēkā 2020./2021. Mācību gadā vai nepieciešamības gadījumā 

ilgāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.pielikums  

 

Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra 

„Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanas prasības” 

 

 

Rīcības plāns IP 21015911/21 klasēs. 

Izglītojamo vecākiem saziņai ar skolas sociālo darbinieku un skolotājiem 

ieteicams izmantot telefonus, lai mazinātu tiešo kontaktu un inficēšanās risku. 

1. Vecāku rīcība atvedot bērnus. 

 Atrodoties telpā ievērot 2m distanci. 

 Bērnu skolas  iekštelpās drīkst atvest tikai viens vecāks, kuram mazajā gaitenī 

pie ārdurvīm jāsagaida iestādes sociālo darbinieku.  

 Ja bērnam parādās infekcijas slimības pazīmes ( iesnas, klepus, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra), vecākiem nekavējoties jāierodas iestādē pēc bērna. 

 Pēc slimības bērnu drīkst atvest tikai ar ārsta izziņu par veselības stāvokli. 

 

2. Iestādes darbinieku rīcība. 

 No rīta skolēnu mazajā gaitenī satiek sociālais darbinieks, kurš vizuāli 

novērtējis  veselības stāvokli,   aizved to uz ģērbtuvi, bet darba dienas beigās, 

kad vecāks ir ieradies pēc bērna, sociālais darbinieks vai aprūpētājs aizved 

skolēnu pie vecāka, kurš to sagaida mazajā gaitenī. 

 Skolēnu ēdināšana  brokastīs   un vakariņās notiek  mājturības kabineta telpā, 

bet pusdienās  un launagā savas klases  telpās.  

 Iestādes darbinieki regulāri seko, lai skolēni mazgātu rokas ar ziepēm un 

slaucītu tās papīŗa dvieļos gan pēc tualetes lietošanas, gan pirms katras 

ēdamreizes. 
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