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DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 
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e-pasts: 11vsk@daugavpils.apollo.lv, mājas lapa: www.daug11psk.dautkom.lv 

 
APSTIPRINĀTA 

ar Daugavpils 11. pamatskolas direktores 

30.08.2021. rīkojumu Nr. 1.19/39 
 

Mācību procesa organizēšanas un drošības pasākumu īstenošanas 

KĀRTĪBA  

Daugavpils 11. pamatskolā,  

ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā 
                                                                         Daugavpilī 
 

2021. gada 30. augustā 

 
Izdota saskaņā ar  

LR MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami izglītības iestādē, lai 

ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību un paredz pamatprincipus: informēšana, 

distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība (LR MK 09.06.2020. 

noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” – turpmāk tekstā MK not. Nr.360). 

2. Kārtība ir iekšējais normatīvais akts un ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, 

izglītojamajiem, kā arī apmeklētājiem. 
 

II. Izglītības iestādes vadības kompetence 

3. Izglītības iestādes direktors, ievērojot likumdošanas prasības, nosaka kārtību mācību 

darba organizācijai, nosaka komunikācijas kanālus ar darbiniekiem, izglītojamajiem un 

izglītojamo vecākiem / likumiskiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā – vecāki), precizē 

izglītības iestādes darbinieku pienākumus, pārzina to izpildi. 
 

III. Mācību procesa organizēšana 

4. Izglītības procesā klātienē (tā organizēšanā, nodrošināšanā, vadīšanā) piedalās darbinieki 

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī darbinieki ar 

apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. 

5. Izglītības procesā klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) 

par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, kuru uzrāda izglītības iestādes atbildīgajai 

personai. 

6. Izglītības process izglītības iestādē tiek organizēts klātienē, ievērojot pamatprincipus 

(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 

izrietošās prasības. Mācības var notikt arī ar attālinātā mācību procesa elementiem. 

7. Mācību priekšmetu skolotāji, plānojot mācību saturu, paredz iespēju organizēt mācību 

nodarbības ārpus skolas telpām. 
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8. Mācību process tiek organizēts pa klasēm (1. – 4. klases) un arī specifiski veidotām 

grupām (7. – 9.klašu skolēni tiek tiek dalīti grupās visu mācību priekšmetu apgūšanai). 

9. Izglītības iestāde turpina īstenot mācību procesu skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai 

mājas karantīnā. Mācību priekšmetu skolotāji veido un īsteno individuāli pielāgotu 

mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem izglītojamajiem, kas atrodas 

pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie 

mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti.  

10. Izglītības iestādes klašu audzinātāji apzina un nosaka komunikācijas kanālus ar 

izglītojamajiem un viņu vecākiem (piemēram, e-platformas, tālrunis, utml.) daļēji 

attālināto vai attālināto mācību laikā un informē par to mācību priekšmetu skolotājus. 

Saziņā pedagogi ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un publiskošanas principus.  

11. Klašu audzinātāji regulāri informē izglītojamo vecākus par mācību procesa organizāciju 

skolā, par mācību uzdevumiem.  

12. Pedagogi mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes 

organizētāju, u.c., nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos. 

13. Pirms ārpusstundu aktivitāšu īstenošanas, pedagogi izvērtē iespējamos riskus, iespēju 

ievērot distancēšanos un higiēnas prasības. Priekšroka pasākumiem ārpus telpām. 
 

IV. Droša vide 

14. Mācību priekšmetu skolotāji 1. mācību stundas laikā veic izglītojamo veselības stāvokļa 

individuālu izvērtēšanu. Ja izglītojamajam tiek konstatētas sasalimšanas pazīmes, 

nekavējoties informē par to (telefoniski) izglītības iestādes medmāsu (viņas prombūtnes 

laikā dažūrējošo administratoru). 

15. Īstenojot mācības izglītības iestādes telpās, tiek paredzētas atsevišķas ieejas / izejas skolā: 

Klases  Mācību sākuma laiks Ieeja / izeja skolā 

1. – 4. klases 08.00 Nr. 2 (pagalma puse) 

5. – 9. klases 08.00 Nr. 1 (galvenā ieeja / izeja) 
 

16. 1. klases izglītojamos pie skolas ieejas Nr. 2 (skolas pagalms) sagaida skolas darbinieks. 

17. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta 3 maiņās: 

Klases Ēdināšanas laiks Starpbrīža ilgums 

1. – 4. klases 10.30 – 10.45 (pēc 3. stundas) 15 minūtes 

5. – 7. klases 11.25 – 11.40 (pēc 4. stundas) 15 minūtes 

8. – 9. klases 12.20 – 12.35 (pēc 5. stundas) 15 minūtes 
 

18. Izglītojamajiem jāievēro, ka pulcēšanās koplietošanas telpās aizliegta.  

19. Izglītojamo aiziešanu no izglītības iestādes pārrauga / regulē mācību priekšmeta 

skolotājs, kurš vada pēdējo stundu, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos.  

20. Izglītības iestādes darbinieku, izglītojamo, iestādes apmeklētāju pienākums visas mācību 

/ darba dienas laikā ievērot distancēšanos. 

21. Nepiederošu personu / 3. personu (tā ir ikviena persona, kuras darba, mācību vai studiju 

prakses vieta nav Daugavpils 11. pamatskola) nesaskaņota (bez iepriekšējās pieteikšanās) 

un nepamatota uzturēšanās izglītības iestādē aizliegta. 

22. Apmeklētāju plūsmu izglītības iestādē regulē izglītības iestādes dežurants (atbildīgs 

darbinieks), pamatojoties uz iekšējo normatīvo aktu “Izglītojamo vecākiem un citām 

personām saistoša uzturēšanās kārtība Daugavpils 11. pamatskolā”. 

23. Pirms 2021./2022.m.g. sākuma (30.08.2021.) izglītojamie ierodas izglītības iestādē un 

veic Covid-19 testu, kuru turpmāk atkārtoti veic atbilstoši Veselības ministrijas 

algoritmam. Covid-19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

24. Izglītojamo vecāki tiek informēti rakstiski par testu veikšanas kārtību. Piekrišanu testa 

veikšanai savam bērnam vecāki apliecina ar parakstu. 

25. Izglītības iestādē Covid-19 testa veikšana notiek sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju 

(Daugavpils filiāle, Saules ielā 37). Izglītojamā personas un medicīnas datu apstrāde 

notiek MK not. Nr.360 noteiktajā
 
kārtībā. 
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26. Sejas masku lietošanu izglītības iestādē nosaka normatīvie akti (MK not. Nr.360): 

26.1. 1. – 3.klašu izglītojamie: mācību stundās, nodarbībās – bez maskas, starpbrīžos – 

lieto masku; 

26.2. 4. – 9.klašu izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu: 

mācību stundās, nodarbībās – bez maskas, starpbrīžos – lieto masku; 

26.3. 4. – 9.klašu izglītojamie bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta: mācību stundās, nodarbībās, starpbrīžos – lieto masku; 

26.4. Pedagogi ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu: mācību 

stundās, nodarbībās – bez maskas, starpbrīžos – var lietot masku; 

26.5. Pedagogi bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta: mācību 

stundās, nodarbībās, starpbrīžos – lieto masku; 

26.6. Darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu: kabinetu, 

telpu uzkopšanas laikā, mācību stundu norises laikā – bez maskas, starpbrīdī – var 

lietot masku; 

26.7. Darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta – lieto 

masku; 

26.8. Apmeklētāji lieto masku. Darbinieki apmeklētāju pieņemšanas laikā lieto masku. 
 

V. Izglītojamo nošķiršanas kārtība 

27. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.  

28. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, 

elpas trūkums), skolas medicīnas māsa (viņas prombūtnes laikā dažūrējošais 

administrators) veic sekojošus pasākumus: 

28.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā; 

28.2. ja nepieciešams, nodrošina pieaugušā klātbūtni; 

28.3. lieto sejas masku (skolēns un  pieaugušais); 

28.4. informē izglītojamā vecākus; 

28.5. vecāki nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu; 

28.6. izglītojamais uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem. 

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

palīdzība (tālrunis 113).  

30. Ja saslimšanas gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai. 

Izglītības iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai. 
 

VI. Izglītojamo vecāku rīcība 

31. Klases audzinātājiem lūgt izglītojamo vecākus katru rītu, pirms bērna došanās skolā, 

mērīt bērna ķermeņa temperatūru.  

32. Izglītojamo vecāku pienākums sekot sava bērna veselības stāvoklim: 

32.1. izglītojamie ar slimības pazīmēm nedrīkst ierasties izglītības iestādē; 

32.2. ja bērnam parādās saslimšanas simptomi, par to jāinformē ģimenes ārsts, turpmāk 

vecāki rīkojas saskaņā ar ārsta norādījumiem; 

32.3. ja bērnam konstatēta Covid-19 infekcija, vecākiem nekavējoties par to jāinformē 

izglītības iestāde (izglītības iestādes vadība / klases audzinātājs) un jānodrošina 

bērna pašizolācija / mājas karantīna; 

32.4. ja ģimene / bērns bija saskarsmē ar COVID-19 infekcijas pacientiem vai COVID-

19 skartajās zonās, viņiem jāievēro mājas karantīna; 

32.5. izglītojamo vecāku pienākums informēt izglītības iestādi (klases audzinātāju) par 

izglītojamā prombūtnes iemeslu. 
 

VII.  Darbinieku atbildība 

33. Visiem iestādes darbiniekiem pienākums rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim. Ja 

parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir  paaugstināta ķermeņa 

temperatūra vai citādi darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties jāsazinās ar ģimenes ārstu 

un jāziņo par to izglītības iestādei. 
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34. Personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai (seniori un cilvēki ar hroniskām 

slimībām) jāievēro īpaši piesardzības pasākumi: jāseko savam veselības stāvoklim, 

jāārstē hronisku slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, jāievēro profilakses 

pasākumi, nedoties uz izglītības iestādi ar slimības pazīmēm. 

35. Ja darbinieks bija saskarsmē ar COVID-19 infekcijas pacientiem vai COVID-19 skartajās 

zonās, viņam jāievēro mājas karantīna. 

36. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc darbu un dodas mājās: 

36.1. dodoties mājās, darbinieks lieto sejas masku; 

36.2. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu; 

36.3. darbinieks var atgriezties darbā tikai, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu; 

36.4. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (tālrunis 113); 

36.5. ja saslimšanas gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai 

situācijai. 

37. Izglītības iestādes darbiniekiem regulāri vēdināt telpas. 

38. Izglītības iestādes apkalpojošajam personālam regulāri veikt visu telpu uzkopšanu 

(saskaņā ar amata pienākumiem). Rūpīgi tīrīt visas koplietošanas virsmas (piemēram, 

durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, 

ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

39. Izglītības iestādes darbiniekiem (apkopējām): kontrolēt koplietošanas telpu (tualetes) 

izmatošanu, lai nodrošinātu distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos. 
 

VIII. Profilaktiskie pasākumi 

40. Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem: 

40.1. bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu 

apmeklēšanas, pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas 

ārā; roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes; roku nosusināšanai jālieto 

elektriskie žāvētāji / vienreiz lietojamie dvieļi; 

40.2. nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

40.3. klepot un šķaudīt elkonī; klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes 

un pēc tam nomazgāt rokas;  

40.4. ja lieto maiņas apavus, pēc apavu maiņas jāmazgā rokas;  

40.5. jāatceras, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt piesārņotas 

ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ tās regulāri jātīra, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus;  

40.6. izglītojamiem un darbiniekiem rekomendēts pēc iespējas lietot tikai personīgos 

rakstāmpiederumus; 

40.7. izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu 

sniedzējiem un citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu – ieejot 

izglītības iestādē var dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem.  

41. Mācību priekšmetu skolotāji:  

41.1. obligātā mācību satura apguvē paredz tēmas, saistītas ar epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem; 

41.2. mācību stundu laikā organizē dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu 

vēdināšanu; mācību procesu organizē pie atvērtiem logiem vēdināšanas režīmā, 

ievērojot laika apstākļus un t
o 
režīmu. 

41.3. regulāri atgādina izglītojamajiem prasību ievērot distancēšanos un plūsmas 

organizēšanas prasības. 
 

IX. Noslēguma jautājumi 

42. Izglītības iestādes koplietošanas telpās, liela cilvēku skaita pulcēšanās risku redzamajās 

vietās ir izvietoti informatīvi brīdinājumi, arī vizuālu infografiku veidā, par drošības 

pasākumu ievērošanu. 
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43. Izglītības iestādes darbinieku, izglītojamo un viņu vecāku informēšanai papildus tiek 

izmantoti e-resursi. 

44. Izglītības iestādes medicīnas māsa koordinē epidemioloģiskās drošības pasākumu un 

vadlīniju ieviešanu un uzraudzību. 

45. Kārtību izglītības iestādes direktors apstiprina ar rīkojumu. Pēc situācijas analīzes 

direktors var veikt grozījumus kārtībā. 

46. Izglītības iestādes darbinieki un izglītojamie pret parakstu tiek informēti par šajā kārtībā 

noteiktām prasībām (pedagoģiskos darbiniekus informē direktors, tehniskos darbiniekus – 

saimniecības vadītājs, izglītojamos – klases audzinātājs). 

 

 

 

Direktore        I. Meldere 

 

 

 

Kārtība izskatīta Daugavpils 11. pamatskolas 2021. gada 30. augusta pedagoģiskās padomes 

sēdē. 

 


