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Izglītības procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai 

Pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta 

 noteikumu Nr.360 “Epidemiloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

Vispārīgie jautājumi 
 

1. Dobeles sākumskolas (turpmāk – Skola) Izglītības procesa organizēšanas kārtība 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai nosaka: 

1.1. izglītības procesa organizāciju; 

1.2. distancēšanās ievērošanu klasēm; 

1.3. higiēnas pasākumus; 

1.4. personas veselības stāvokļa uzraudzību. 

 

Izglītības procesa organizācija 

 

2. Pirmās mācību stundas sākuma laiki: 

1.-2. klasēm plkst. 8.10; 

3.-4. klasēm plkst. 8.50; 

5.-6. klasēm plkst. 9.30. 

3. Mācību stundas tiek organizētas blokos, apvienojot vienas mācību jomas mācību 

priekšmetus, lai skolotāji iespēju robežās strādātu ar vienas klases skolēniem. 

4. Skolā uzturas tikai Skolas darbinieki un skolēni. 

5. Par skolēna neierašanos skolā vecāki informē klases audzinātāju vai skolas māsu 

līdz plkst.8.30 e-klases zīmju reģistrā vai pa tālruni 63722353. 

6. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, elpas trūkums, 

rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra). 

7. Pašizolācijā esošas personas ģimenes locekļi (mājinieki) turpina ikdienas gaitas un 

šīm personām nav jāievēro pašizolācija. 

8. Skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases 

audzinātāju vai skolas māsu pa tālruni 63722353, ja skolēnam konstatēta Covid -

19 infekcija. 

https://www.spkc.gov.lv/lv/jautajumi-un-atbildes-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu
https://www.spkc.gov.lv/lv/jautajumi-un-atbildes-par-covid-19-infekcijas-uzliesmojumu


 

 

 

Distancēšanās 

 

9. Mācības notiek pa klasēm/grupām, lai tās būtu savstarpēji noslēgtas ilgākā laika 

posmā. 

10. Skolēni, ierodoties skolā, noģērbjas  savas klases garderobē un nekavējoties dodas 

uz mācību klasi. 

11. Klašu pusdienu laiki: 

Laiks Klases 

11.20-11.50 1.a , 1.b , 5./6.AB 

11.50-12.20 1.c, 2.a 

12.20- 12.50 2.b, 3. a, 3.b  

12.50-13.20 3.c, 4.a, 4.b 

13.20-13.50 5.a, 5.b, 6.a 

13.50-14.20 5.c, 6.b, 6.c 

 

12. Skolotāji nodrošina distancēšanās ievērošanu starpbrīžos, mazinot klašu 

savstarpējo sastapšanos. 

 

Higiēnas pasākumi 

 

13. Darbinieki, ienākot Skolā, veic roku dezinfekciju. 

14. Darba dienas laikā skolēni un darbinieki bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un 

ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma un pastaigas ārā. 

15. Skolēni un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

16. Pastiprināti tiek tīrītas koplietošanas virsmas datorklasē. 

17.  Klašu skolotāji regulāri  vēdina telpas.  

18. Tehniskais personāls regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi notīra koplietošanas 

virsmas (durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu atbalsta virsmas, virsmas tualetē, 

ūdens krānus), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

 

Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

 

19. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir 

pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Skolas 

direktori vai Skolas māsu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanas režīmu. 

20. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

21. Ja skolēnam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums) Skola: 

21.1. 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 skolēns lieto sejas masku vai 

deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;  

21.2. sazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties 

ierodas pēc skolēna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;  

21.3.  skolēns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā 

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.  

22. Ja darbiniekam vai skolēnam Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  



23. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk skolēniem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola rīkojas atbilstoši Iestādes 

infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai: 

22.1. izolē skolēnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, 

22.2. lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam,  

22.3. sazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 

22.4. nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un 

kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.  

 

 

 

 

Direktore                                                   V. Dolotova 


