
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

ŠĶIBES PAMATSKOLA 
UR reģ. Nr. 40900004762, NM reģ. Nr. 90009118031, Izglīt. iest. reģ. Nr. 4512900845, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, Latvija 

Tālrunis: 63077289; 28603829, e-pasts: skibespsk@jelgavasnovads.lv; http://www.skibespamatskola.lv 

 

Jelgavas novada Glūdas pagastā  

25.08.2021.           Nr.1-11/10 

  

         

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS 

IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS UN IZGLĪTĪBAS IEGUVES PROCESA 

ORGANIZĀCIJA 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumiem Nr.360 ,,Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 

1. Vispārīgi noteikumi 

 

1. Atbildīgā persona par ,,Kārtības, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības un izglītības ieguves procesa organizācija” (turpmāk 

- kārtība) Šķibes pamatskolā (turpmāk - skola) ir direktora p. i. Lilija Andrasone, 

lilija.andrasone@jelgavasnovads.lv, tālr. 27452374. 

2. Atbildīgā persona par preventīvo darbu, veicot informēšanas pasākumus, kas saistīti ar 

COVID–19 infekcijas izplatību iestādē un ierobežojošu pasākumu veikšanas 

plānošanu, ir skolas direktora p.i. L.Andrasone. 

3. Atbildīgā persona par distancēšanās normu ievērošanu ēkā Skolas ielā 1 ir direktora 

vietniece izglītības jomā Tatjana Kolkovska.  

4. Atbildīgā persona par distancēšanās normu ievērošanu ēkā Skolas ielā 3 ir direktora 

p.i.  Lilija Andrasone.  

5. Atbildīgās personas par higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzību Skolas 

ielā 1 un Skolas ielā 3 ir medicīnas māsa Liena Tomsone un medicīnas māsa Ilze 

Smikarste. 

6. Atbildīgās personas par izglītojamo un nodarbināto testēšanu Skolas ielā 1 un Skolas 

ielā 3 ir medicīnas māsa Liena Tomsone un medicīnas māsa Ilze Smikarste.  

7. Atbildīgās persona par izglītojamo un personāla kontroli Skolas ielā – 3 ir dežurantes 

Violeta Juškeviča un Inese Kavrecka.    

8. Siekalu testa nodošana notiek katru piektdienu atbilstoši grafikam, klasē kurā notiek 

mācību stunda pedagoģiskā darbinieka uzraudzībā.  

 

 

 

 

9. Tā kā skolai ir pieejami kopsavilkumi par siekalu testu rezultātiem izglītojamiem un 

pedagoģiskajam personālam, kuri ir nodevuši siekalu testu skolā piektdienās, šiem 
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izglītojamiem un pedagogiskajam personālam katru rītu uzrādīt testa rezultātu nav 

nepieciešams.  

10. Ja izglītojamais vai pedagogs nav piedalījies iknedēļas testēšanā skolā, negatīvs testa 

rezultāts ir jāuzrāda skolas dežurantam.  

11. Tā kā skolai ir pieejami dati par pedagoģiskā personāla un izglītojamo sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu esamību, katru rītu uzrādīt sertifikātu nav 

nepieciešams.  

12. Izglītojamo un pedagoģisko darbinieku saraksts, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts atrodas pie skolas dežuranta ēkā Skolas ielā 3 un pie 

direktora vietnieka izglītības jomā T. Kolkovskas ēkā Skolas ielā 1.   

13. Iekšējā normatīvā akta ,,Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības un izglītības ieguves procesa organizācija” darbības 

laikā spēku zaudē 2015. gada 18. augusta iekšējais normatīvais akts Nr.1.4/8 ,,Kārtība, 

kādā skolā drīkst uzturēties nepiederošas personas”, daļēji spēku zaudē 2020.gada 

17.augusta iekšējais normatīvais akts Nr.1-11/5 ,,Iekšējās kārtības noteikumi” 

(pamatizglītības pakāpē) (turpmāk - iekšējās kārtības noteikumi), daļēji spēku zaudē 

2019. gada 22. augusta iekšējais normatīvais akts Nr.1-11/8 ,,Iekšējās kārtības 

noteikumi” (pirmsskolas pakāpē). 

14. Par skolā piederošām personām tiek uzskatīti izglītojamie, skolas pedagoģiskais 

personāls un Jelgavas novada pašvaldības darbinieki.  

15. Skolā neatrodas nepiederošas personas.  

16. Likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki) uzturēšanās skolā netiek pieļauta (izņēmuma 

gadījumi saskaņojami ar skolas direktora p.i. vai direktora vietnieku izglītības jomā, 

par ierašanos reģistrējoties žurnālā, kurš ēkā Skolas ielā 1 atrodas pie direktora 

vietnieka izglītības jomā un ēkā Skolas ielā 3 - pie ēkas dežuranta).  

17. Atvedot izglītojamo uz pirmsskolu un ierodoties pēc izglītojamā, vecāks piespiež 

zvana pogu un gaida. Pirmsskolas darbinieks pieņem izglītojamo vai sagatavo 

izglītojamo iziešanai ārā un nodod vecākiem. Vecāks pirmsskolas telpās neienāk. 

18. Citu iestāžu personāls skolā drīkst uzturēties (veikt darba uzdevumus), saņemot skolas 

direktora p.i., Jelgavas novada Glūdas pagasta pārvaldes vadītāja vai saimniecības 

pārziņa atļauju, par ierašanos reģistrējoties žurnālā, kurš ēkā Skolas ielā 1 atrodas pie 

direktora vietnieka izglītības jomā un ēkā Skolas ielā 3 - pie ēkas dežuranta. 

19. Skolas un pirmsskolas telpās mutes un deguna aizsegus lieto nodarbinātie, kas nevar 

uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.  

20. Izglītojamais, kurš nokļūšanai skolā izmanto skolas autobusu, ievēro distancēšanos, 

gaidot autobusu un autobusā (iespēju robežās sēžot pa vienam vai blakus ar 

klasesbiedru, brāli vai māsu) – lieto mutes un deguna aizsegus.  

21. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja mainīt mācību procesa īstenošanas modeļus, 

ievērojot Jelgavas novada pašvaldības norādījumus. 

 

2. Rīcība, ja darbiniekam vai izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes 

 

22. Darbinieks, kuram, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes, informē skolas direktora pienākumu izpildītāju vai vietnieku un 

dodas mājās. 

23. Darbinieks darbā atgriežas ar noslēgtu darbnespējas lapu. 

24. Izglītojamais, kuram, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, tiek izolēts atsevišķā telpā kopā ar pieaugušo, kurš atradies ar izglītojamo 



pirms tam (pirmsskolas ēkā izolācijas vieta - metodiskais kabinets; skolas ēkā - 

sākumskolas skolotāju kabinets). Tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.  

25. Darbinieks, kurš atradies ar izglītojamo, sazinās ar vecākiem, vai, zvanot uz skolas 

lietvedību, nodod informāciju lietvedim, kurš sazinās ar vecākiem, kuri nekavējoties 

ierodas pēc izglītojamā.  

26. Izglītojamais atgriežas skolā atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem.  

27. Ja notikusi akūta elpceļu saslimšana 2 vai vairāk bērniem, tiek veikta rīcība, kā 

noteikts kārtības 16.punktā. Iestādes administrācijas pārstāvis nodrošina informācijas 

sniegšanu telefoniski Slimību un profilakses kontroles centra reģionālajai nodaļai, 

Jelgavas novada pašvaldībai, vecākiem.  

28. Ja darbiniekam vai izglītojamajam tiek konstatēti būtiski veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests. 

 

3. Personāla rīcība pirmsskolas posmā, veicot preventīvos pasākumus COVID-19 

ierobežošanai 

 

29. Katrā grupā novieto vizuālo informāciju par nepieciešamajiem distancēšanās un 

higiēnas pasākumiem.  

30. Personāls regulāri veic pārrunas ar izglītojamajiem par personīgās higiēnas, 

iespējamās distancēšanās pasākumu ievērošanu. 

31. Katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst.10.00 mēra temperatūru visiem 

izglītojamajiem.  

32. Vēro izglītojamos, lai pēc iespējas ātrāk konstatētu akūtu elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes.  

33. Regulāri pārrunā ar izglītojamajiem uzturēšanās noteikumus skolā un iespējamo rīcību 

infekcijas slimības ierobežošanai.  

34. Katrs izglītojamais pēc iespējām lieto personīgos rakstāmpiederumus u.tml. 27. 

Personāls izglītojamajiem māca pareizi mazgāt rokas.  

35. Personāls regulāri veic telpu vēdināšanu, pēc grafika - telpu apstrādi ar baktericīdo 

lampu.  

36. Katrā grupā novieto personālam pieejamus roku dezinfekcijas līdzekļus.  

37. Vecāku uzturēšanās grupā (adaptācijas periodā) saskaņojama ar direktora vietnieku 

izglītības jomā. 

38. Atvedot bērnu uz iestādi, 2 un 3 gadu vecuma izglītojamo grupās, vecāks drīkst 

uzturēties ģērbtuves telpā un palīdzēt savam bērnam noģērbties. Grupas ģērbtuvē 

vienlaicīgi drīkst uzturēties 2 vecāki kopā ar saviem bērniem, ievērojot distancēšanos. 

Ja grupas ģērbtuvē jau atrodas norādītais skaits vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz 

durvīm, ievērojot distancēšanos.  

39. Atnākot bērnam pakaļ 2 un 3 gadu vecuma izglītojamo grupas ģērbtuves telpā, vecāks 

drīkst uzturēties un palīdzēt savam bērnam apģērbties. Grupas ģērbtuvē vienlaicīgi 

drīkst uzturēties 2 vecāki kopā ar saviem bērniem, ievērojot distancēšanos. Ja grupas 

ģērbtuvē jau atrodas norādītais skaits vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz durvīm, 

ievērojot distancēšanos. 

40. Ienākot iestādē vecāks dezinficē rokas. Vecāki Iestādē uzkavējas tikai tik ilgi, cik tas 

nepieciešams, lai nodotu izglītojamo grupas darbiniekam vai izņemtu izglītojamo no 

grupiņas, mazinot pulcēšanās iespēju. Ja grupas ģērbtuvē jau atrodas norādītais skaits 

vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz durvīm, ievērojot distancēšanos. 

41. Pārējo (4 – 6 gadu vecuma) izglītojamo pieņemšana/izņemšana, notiek līdz/pie grupas 

ārdurvīm, ievērojot distancēšanos. 

42. Izglītojamo atvest/izņemt no Iestādes drīkst  tikai viens no vecākiem. 



43.  Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai apkārtējā teritorijā, pirmsskolā, adaptācijas 

periods un vecāku uzturēšanās iestādē var netikt pieļauta. 

 

4. Pedagoģiskā personāla rīcība pamatizglītības posmā, veicot preventīvos pasākumus 

COVID-19 ierobežošanai 

 

44. Katrā klasē novieto vizuālo informāciju par nepieciešamajiem distancēšanās un 

higiēnas pasākumiem.  

45. Vēro izglītojamos, lai pēc iespējas ātrāk konstatētu akūtu elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes.  

46. Klases stundās ar izglītojamajiem regulāri pārrunā uzturēšanās noteikumus skolā, 

personīgās higiēnas jautājumus un cita veida iespējamo rīcību infekcijas slimības 

ierobežošanai.  

47. Katrs pedagoģiskais darbinieks regulāri atgādina izglītojamajiem par lieku 

neuzturēšanos skolas koplietošanas telpās.  

48. Pedagogi ir atbildīgi par klašu telpu regulāru vēdināšanu. Klašu telpas tiek vēdinātas 

katru starpbrīdi vai biežāk pēc nepieciešamības.  

49. Katrā klasē novieto roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus, kas atrodas pie skolotāja. 

 

5. Ikdienas mācību un ārpussmācību darba organizācija pamatizglītības posmā 

 

50. Ar 2021. gada 1. septembri skolā mācības tiek uzsāktas klātienes formā.  

51. Skolas durvis ir atvērtas skolēnu ierašanās skolā laikā (līdz plkst.8.20), kad tās tiek 

slēgtas līdz pusdienu starpbrīdim (plkst.11.30). Skolas durvis tiek slēgtas plkst.12.10 

un atvērtas plkst.14.00. 

52. Izglītojamais drīkst apmeklēt skolu, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid–19 testu, lietojot mutes un deguna 

aizsegu (ieteicamas vairākas sejas maskas).  

53. Ja izglītojamais, atgriežas skolā pēc prombūtnes, vai neiekļaujas izglītības iestādes 

testēšanas grafikā, ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē 

Covid-19 siekalu testu veic patstāvīgi laboratorijā, kurai ir nodoti izglītojamā dati (E. 

Gulbja laboratorija). 

54. Iespēja iziet no skolas pēc skolēna pašiniciatīvas ir liegta laikos, kad durvis ir slēgtas. 

Iziešana var notikt ar pedagoģiskā personāla dotu atļauju skolas dežurantam par durvju 

atvēršanu vai došanos kopā ar pedagoģisko personālu āra nodarbību veikšanai. 

55. Ja izglītojamais dodas uz Jelgavas novada pašvaldības Mūzikas un mākslas skolu, 

izglītojamais lūdz ēkas dežurantam atslēgt ārdurvis. 

56. Apmeklētāju plūsmu regulē ēkas dežurants. 

57. Izglītojamajiem ir maiņas apavi. 

58. Virsdrēbes un apavi glabājas skolas gērbtuvē. 

59. Ģērbtuvē ievēro distancēšanos (ieteicams vienā laikā uzturēties ne vairāk par 15 

izglītojamajiem, ievērojot vismaz 1 metra distanci). 

60. Mācību darbs tiek organizēts pa klasēm. Pagarinātās grupas darbs tiek organizēts 

grupā, interešu izglītības darbs - specifiski veidotā grupā, atbalsta pasākumu darbs - 

specifiski veidotā grupā). 

61. Mutes un deguna aizsegus izglītojamie nelieto sporta, sporta un veselības stundās.  

62. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot, ka iekštelpās 

nodarbībās piedalās ne vairāk kā 20 izglītojamo, katram ne mazāk kā 3m2 no 

pieejamās platības.  



63. Pedagoģiskais personāls, 1.–3. klašu izglītojamie, izglītojamie, kuriem ir sadarbspējīgs 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, mutes un deguna aizsegus mācību telpā 

drīkst nelietot.  

64. Skolas kopējo ārpusklases pasākumu skaits samazināts. Pasākumu notikšanas 

gadījumā tiek ievērotas valstī noteiktās prasības COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

65. Starpbrīžus organizē pēc šādiem nosacījumiem: 

61.1. skolēniem ir 10 minūšu starpbrīži, pusdienu starpbrīdis ir 40 minūtes; 

61.2. 1., 2., 3., 5., 9. klašu izglītojamie koplietošanas telpas (gaiteņi, iespēju robežās 

tualetes) izmanto katra starpbrīža pirmās piecas minūtes, mēģinot ievērot 

distancēšanos un nepulcēšanos grupās; 4., 6., 7., 8. klašu izglītojamie - otrās piecas 

starpbrīža minūtes. Koplietošanas telpās (gaiteņi, tualetes) mutes un deguna aizsegs ir 

obligāts visiem izglītojamiem un personālam.  Pārējā laikā izglītojamie uzturas savā 

klasē. No telpas uz telpu pāriet pēc 1.zvana uz stundu. 

61.3. no plkst. 11.30 līdz plkst. 11.45 pusdieno 1., 2., 3., 5., 9. klašu izglītojamie; no 

plkst.11.50 līdz plkst. 12.05 pusdieno 4., 6., 7., 8. klašu izglītojamie. 

 

6. Izglītības procesa organizācija pirmskolas posmā 

 

66. Izglītības procesa organizācija atbilst tradicionālajam darba modelim. 

67. Izglītojamie pirmsskolas izglītības posmā mutes un deguna aizsegus nelieto.  

68. Tiek atbalstītas āra nodarbības visos iespējamos gadījumos. 

 

 

 

Direktora p.i.          L. Andrasone  

 


