


iepazīšanās ar tās saturu un atbildība to ievērot. Izglītojamo likumiskie pārstāvji, sniedz skolai 

apliecinājumu par kārtības ievērošanu (Pielikums Nr.1). 

 

II. MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA 

 

8. Mācību process 5.-6. un  12.klasēm notiek 100 % klātienē, mācības 9.klasēm eksāmenu priekšmetos 

100% klātienē, pārējos daļēji attālināti. 7.,8.,10.,11.klasēs mācības notiek daļēji attālināti ievērojot 

principu – mācības klātienē ne mazāk kā 50%; 

9. Mācību procesa laikā skolēni atrodas kabinetos saskaņā ar plānu (pielikums Nr2), Izņemot: fizika, 

ķīmija, bioloģija, datorika, mājturība, mūzika, dalītie priekšmeti un sports.  Skolēnus uz šiem 

kabinetiem pavada priekšmeta skolotājs. 

10. Atbildīgais par saziņu ar izglītojamiem un likumiskajiem pārstāvjiem ir klašu audzinātāji. Saziņa notiek 

izmantojot e-klasi, telefoniski, vai WhatsApp grupas utt. 

11. Atbildīgais par šīs kārtības ievērošanu fakultatīvu laikā ir nodarbības vadītājs. Fakultatīvās un interešu 

izglītības nodarbības notiek saskaņā ar grafiku. 

12. Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties mācību process var tikt organizēts pilnībā attālināti, saskaņā 

ar “Kārtība kādā tiek organizēts attālināts mācību process”. 

 

III VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA UN RĪCĪBA 

 

13. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība: 

13.1. Pirms ierašanās skolā, izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz izglītojamā 

likumiskā pārstāvja atbildību. 

13.2. Izglītojamo likumiskajam pārstāvim jāizvērtē bērna veselības stāvoklis un ja bērnam 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, pieņemt 

lēmumu nevest bērnu uz skolu. Ja izglītojamam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas 

fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par 

to jāinformē skolas atbildīgā persona - medmāsa, iesniedzot ārsta izziņu. 

13.3. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt skolu, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā, 

piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – 

SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

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

loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt skolu. Ja pašizolācijā esošajai 

personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt skolu, kamēr nav 

noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

13.5. 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. 

13.6. Likumiskajam pārstāvim iespēju robežās jānodrošina, ka izglītojamam līdzi ir sejas aizsegs, ko 

izmantot nepieciešamības gadījumā. 

14. Izglītojamā veselības stāvokļa uzraudzība skolā: 



14.1. Klases audzinātājs un mācību stundu skolotājs pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo 

veselības stāvoklim. 

14.2. Ja izglītojamam, atrodoties skolā parādās slimības pazīmes, skolas medmāsa vai atbildīgā 

persona nodrošina izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā (medicīnas kabinetā vai jebkurā citā 

brīvā telpā). Ja šādas telpas nav, izglītojamais izolējams skolas norādīta vietā, kur nav cilvēku 

kustība. 

14.3. Izglītojamais izmanto savu sejas aizsegu, ja tāda nav, to nodrošina skola. 

14.4. Skolas medmāsa vai atbildīgā persona veic virspusēju bērna veselības stāvokļa novērtējumu, 

veicot ķermeņa temperatūras mērījumu un izjautā izglītojamo par viņa pašsajūtu. 

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

palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu telefoniski tiek informēti izglītojamā likumiskie 

pārstāvji. 

14.6. Ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, medicīnas māsa vai atbildīgā persona informē 

izglītojamā likumiskos pārstāvjus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par 

turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības 

pazīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, likumiskajiem pārstāvjiem par to 

nekavējoties jāinformē skola).  5.-12.klašu audzēkņi var doties mājās patstāvīgi, ja ar likumisko 

pārstāvi ir telefoniski saskaņots. Izglītojamam jālieto sejas aizsegs. 

14.7. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas tiek veikta virsmu  dezinfekcija, telpu vedināšana. 

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

slimību ierobežošanas kārtību, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes 

reģionālās nodaļas epidemiologu. 

14.9. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar 

Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai un SKPC Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

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

turpmāko rīcību noteiks SPKC. 

14.11. Izglītojamais skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par 

atbilstošu veselības stāvokli. 

 

15. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība: 

 

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

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

infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot 

darba devēju. 

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

15.4. 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.  

15.5. Pēc darbinieka došanās mājās, dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un izvēdina 

telpas. 



15.6. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar 

Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai. 

15.7. Ja darbiniekam tiks apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības 

iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.  

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

par atbilstošu veselības stāvokli. 

 

III.DISTANCĒŠANĀS PRASĪBAS 

16. Nav pieļaujama skolai nepiederošu personu klātbūtne skolas telpās bez iepriekšēja saskaņojuma.  

17. Nav pieļaujama izglītojamo un likumisko pārstāvju  drūzmēšanos skolas teritorijā. 

18. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (garderobes, ēdnīca, koridori, 

sporta zāle u.c.) plānot un kontrolēt skolēnu un skolas darbinieku plūsmu šajās vietās. 

19. Skolas darbiniekiem, skolēniem, likumiskajiem pārstāvjiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu 

norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām. 

20. Lai nodrošinātu izglītojamo grupu distancēšanos, skola, ievērojot izglītojamo grupu skaitu, īsteno B 

modeļa  mācību procesa organizēšanu (Pielikums Nr.2 par klašu izvietojumu) 

21. Distancēšanās prasības koplietošanas telpās un gaiteņos uzrauga dežurējošie pedagogi: 

21.1. Izglītojamo grupu veido vairākas klases, kas mācās vienā gaitenī, kuras var ievērot minimālās 

distancēšanās prasības grupas ietvaros; 

21.2. Pārvietošanās klašu grupām pa skolu notiek tikai pedagogu pavadībā. 

22. Distancēšanās skolas ģērbtuvēs: 

22.1. 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.  

23. Distancēšanās skola sporta ģērbtuvēs: 

23.1. Ģērbtuvi vienlaikus izmanto viena izglītojamo grupa. 

23.2. Nākamā izglītojamo grupa ģērbtuvē neienāk, kamēr iepriekšējā nav atstājusi ģērbtuvi. 

24. Distancēšanās skolas labierīcību telpās: Skolas darbiniekiem uzraudzīt, lai labierīcību telpās vienlaikus 

nav vairāk izglītojamo, cik tajās ir faktiski izmantojamie sēdpodi un/vai pisuāri. 

 

IV. ĒDINĀŠANAS ORGANIZĒŠANA 

25. Skola, ievērojot izglītojamo grupu skaitu, ēdināšanu plāno sadarbībā ar ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzēju. 

26. Skola ievēro noteiktās prasības izglītojamo ēdināšanas organizēšanai, novēršot drūzmēšanos pie 

ēdamzāles, plānojot ēšanas laikus pa klašu grupām, izvērtējot ēdamgaldu izvietojuma maiņu, lai tiktu 

ievērota noteiktā distance starp izglītojamo grupām. 

27. Izglītojamiem tiek nodrošināta ēdināšana 3 starpbrīžos pa klašu grupām: 

10.20 – 6. klases un 8c klase 



12.10 – 5.,9.,12 klases 

14.00 – 7.,8.ab,10.,11.klases 

 

28. Skola nodrošina izglītojamo pieteikšanos uz kompleksajām pusdienām sadarbībā ar pakalpojuma 

sniedzēju (iepriekšēja samaksa par nākamo nedēļu), lai novērstu izglītojamo, kuri izvēlas 

ēdienus/dzērienus no brīvās izvēles pusdienu ēdienkartes, maksājot uz vietas, drūzmēšanos pie 

ēdienu izdales līnijas. 

29. Skola nosaka pedagogu dežūras ēdamzālē, lai uzraudzītu izglītojamo distances ievērošanu pie 

ēdienu izdales līnijas; 

30. Saņemot ēdienu izdales līnijā, katram izglītojamam tiek izsniegti galda piederumi, lai to paņemšanai 

netiktu izmantoti koplietošanas trauki. 

31. Ja izglītojamie ēd ārpus skolas un pēc tam atgriežas skolā, izglītojamiem jāievēro obligātās higiēnas 

prasības. Skola rekomendē izglītojamiem izvēlēties ēdinātāja piedāvātās kompleksās pusdienas vai 

ņemt līdzi pusdienu kastīti no mājām. 

32. Ja izglītojamais izvēlas ēst ārpus skolas teritorijas, atbildību par izglītojamā drošību uzņemas 

likumiskie pārstāvji. 

V. HIGIĒNA 

33. Skola izvieto  infografikas par higiēnas prasību ievērošanu. 

34. Skola nodrošina iespēju darbiniekiem un izglītojamiem ievērot roku higiēnu – nodrošinot silto 

ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku slaucīšanas līdzekļus. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai 

personīgos rakstāmpiederumus. 

35. Mācību priekšmetos, kurā nepieciešama pieskaršanās kopīgi lietojamiem priekšmetiem, izglītojamie 

lieto vienreizlietojamos cimdus (dabas zinības, ķīmija, fizika) vai pirms un pēc lietošanas saskares 

virsmas dezinficē ar spirta salvetēm vai dezinfekcijas līdzekļiem (piem., lietojot mikroskopu, datora 

klaviatūru, vingrošanas aprīkojumu, u.tml. 

36. Skola nodrošina regulāru telpu vēdināšanu vai mehāniskā vēdināšanu. 

37. Skola regulāri veic  telpu tīrīšanu, izmantojot tīrīšanas dezinfekcijas līdzekļus. 

38. Skola regulāri veic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, galdu virsmas, krēslu 

margas, virsmas labierīcībās) dezinfekciju. 

 

VI.IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI NEPIEDEROŠAS PERSONAS 

39. Nav pieļaujama skolai nepiederošu personu atrašanās skolā bez iepriekšēja saskaņojuma. 

40. Tikšanas ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem tiek organizēta tikai iepriekš telefoniski/ 

elektroniski saskaņojot konkrētu laiku, informējot skolas dežuranti.  Likumiskais pārstāvis skolā 

ierodas pa galveno ieeju, kur sagaida pedagogu vai skolas darbinieku, ar kuru norunāta tikšanās. 

41. Skolas dežurants veic visu personu reģistrāciju, kas ierodas skolā, izņemot  skolas darbiniekus un 

izglītojamos. 



42. Ja mācību procesā vai papildu nodarbībās iesaistās persona, kas ikdienā nestrādā skolā, skolas 

atbildīgā persona pārliecinās, ka personai nav slimību pazīmju un izmēra personas temperatūru. 

43. Ārpus mācību procesa laika skolas var izīrēt telpas skolai nepiederošām personām, pārliecinoties, ka 

šīs personas nesaskaras ar izglītojamiem un pēc tam tiek veikta telpu vēdināšana. 

VII.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

43. Kārtība tiek publicēta skolas mājas lapā, ievietota e-klasē, infografikas izvietotas skolas ēkā, kā arī 

Liepājas pilsētas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv pieejamas Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas 

pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. 

  



Pielikums Nr.1 

 

Apliecinu, ka bērns ____________________________________________________ 

                   (vārds, uzvārds, klase) 

ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm neapmeklēs izglītības iestādi un tiks ievēroti epidemioloģiskās 

drošības pamatprincipi. 

Ja izglītojamam atrodoties skolā pasliktinās veselības stāvoklis, lai vienotos par izglītojamā 

nokļūšanu mājās, norādu kontaktpersonas, ar kurām sazināties: 

V. Uzvārds, tālruņa numurs: 

_________________________________________________________ 

 

V. Uzvārds, tālruņa numurs: 

 

V. Uzvārds, tālruņa numurs: 

____________________________________________________________ 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar Izglītības iestādes iekšējo kārtību ‘’Kārtība, kādā tiek 

nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē’’ un esmu informēts/-

a par primārajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un apņemos tos 

ievērot. 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Raiņa 

6.vidusskola ” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Ganību iela 106, Liepāja, tālrunis: 63484344, 

elektroniskā pasta adrese: 6vsk@liepaja.edu.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: 

Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde nodrošinot skolnieku drošību izglītības 

iestādē. 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības tīmekļa 

vietnes www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika vai klātienē izglītības iestādes administrācijā, Liepājā, 

Ganību ielā 106. 

Vecāka Vārds, uzvārds: _______________________________________ 

Paraksts: __________________________ 

Datums: __________________________ 

mailto:das@liepaja.lv
http://www.liepaja.lv/


Pielikums Nr.2 

 

 

  



 

  



 


