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Kārtība izglītības procesa organizēšanai, 

ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumu 

 Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

COVID-19 infekcijas 

 izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Jauno Līderu vidusskolā (turpmāk 

– izglītības iestāde) un ievēro piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības laikā, 

īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa 

uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo 

un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, 

ēdināšanas organizēšanu, pasākumu organizēšanu vai dalību tajos (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, 

administrācija, kā arī praktikanti izglītības iestādē) un citām personām, kuras var būt vai ir 

tieši saistītas ar izglītības iestādes ikdienas darbu, lai ievērotu noteiktos piesardzības 

pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības laikā. 

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) un citu izglītības iestādei nepiederošo 

personu uzturēšanos izglītības iestādē nosaka iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo 

vecāki un citas personas uzturas izglītības iestādē. 

 

2. Izglītības procesa organizēšana 

 

4. Izglītības iestāde, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus “Ieteikumi mācību 

procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas 

modeļus: 



4.1. A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 

12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā 

mācību procesa elementiem; 

4.2. B modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 

12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot no 40 līdz 60% mācību laika ar attālinātā 

mācību procesa elementiem; 

4.3. C modelis, kurā mācības 1.-12. klasē notiek attālināti 100% mācību laika. 

5. Izglītības iestādē izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī. Par mācību modeļa maiņu lemj 

Dibinātājs. 

6. Saskaņā ar Līgatnes novada Izglītības padomes 2020.gada 19.augusta lēmumu, mācības 

izglītības iestādē no 2020.gada 1.septmebra tiek organizētas klātienē (A modelis), ievērojot 

pamatprincipus – informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa 

uzraudzība, un no tiem izrietošo prasību ievērošana. 

7. Izglītības process izglītības iestādē tiek nodrošināts atbilstoši izglītības iestādē apstiprinātajam 

mācību priekšmetu stundu plānam un interešu izglītības nodarbības plānam, kurā var tikt 

veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī. 

8. Izglītības iestāde par izmaiņām mācību priekšmetu stundu plānā un interešu izglītības 

nodarbības plānā nekavējoties informē izglītojamos, nosūtot informāciju elektroniskās 

skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls). 

9. Starp viena mācību priekšmeta secīgām stundām mācību priekšmeta pedagogs var mainīt 

stundas sākuma un beigu laiku, pieskaņojoties situācijai izglītības iestādes koplietošanas 

telpās. 

10. Pedagogi veido individuālo mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem 

izglītojamajiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties tikai attālināti. 

 

3. Ārpus mācību stundu pasākumu norise 

 

11. Organizējot ārpus mācību stundu pasākumu norisi, izglītības iestāde nodrošina valstī 

noteiktos epidemioloģiskos drošības ierobežojumus. 

12. Organizējot pasākumus, prioritāri to norisi plānot ārpus telpām. 

 

4. Informēšanas kārtība 

 

13. Izglītības iestādē tiek izvietoti informatīvi plakāti par distances ievērošanu, par pareizu roku 

higiēnu, kā arī par citiem drošības nosacījumiem. 

14. Izglītības iestādē, pie ieejas un koplietošanas telpās, ir izvietoti informatīvi brīdinājumi, ka 

izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

15. Lai nepieļautu COVID-19 infekcijas izplatīšanos, izglītības iestādes izglītojamie un 

nodarbinātie  tiek informēti par: 

15.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim; 

15.2. nepieciešamību izglītības iestādes darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no 

izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar COVID-19, nekavējoties informēt par 

to izglītības iestādes direktoru pa tālruni 26361250, kurš, savukārt, par to informē 

Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC) un Līgatnes novada 

pašvaldības priekšsēdētāju, lai lemtu par tālāku rīcību. 

16. Izglītības iestādē izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti izglītības iestādes 

informatīvie un e-resursi:  

16.1. izglītojamo un darbinieku e-pasta adreses; 

16.2. e-žurnāla sarakste; 



16.3. izglītības iestādes tīmekļvietne www.jaunielideri.lv, kur  darbiniekiem, vecākiem un 

izglītojamajiem pieejama informācija par izglītojamo plūsmas organizēšanu un kontroli, 

saziņas iespējām ar izglītības iestādes administrāciju; 

16.4. informatīvi plakāti, kas izvietoti koplietošanas telpās, mācību kabinetos un citās vietās. 

17. Lai izglītības iestāde īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus: 

17.1. izglītības iestādē tiek ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar izglītības 

iestādes darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki; klātienes kontakti 

izglītības iestādē organizējami vienīgi, iepriekš sazinoties ar atbildīgo darbinieku; 

17.2. ienākot izglītības iestādē, izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju pienākums ir veikt 

roku dezinfekciju; 

17.3. izglītības iestādes direktors nodrošina izglītības iestādes darbinieku informēšanu par 

šajā kārtībā noteikto; 

17.4. mācību grupu – klašu audzinātāji nodrošina saziņu ar izglītojamajiem un izglītojamo 

vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto; 

17.5. izglītības iestāde publicē informatīvos materiālus izglītības iestādes tīmekļvietnē, kā arī 

nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu izglītības iestādes informatīvajos stendos, 

mācību kabinetos, laboratorijās un koplietošanas telpās, un regulāru informācijas 

aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. 

17.6. izglītības iestādes  vecākais saimniecības pārzinis nodrošina apkopēju un citu tehnisko 

darbinieku informēšanu par šajā kārtībā noteikto, kā arī par telpu higiēniskās 

uzkopšanas prasībām un uzkopšanas grafiku, kas veidots saskaņā ar mācību norises 

laika un telpu plānojumu, kā arī nodrošina nepieciešamo individuālo aizsardzības 

līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi un izvietošanu koplietošanas telpās. 

 

5. Higiēnas prasību ievērošana 

 

18. Ienākot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku dezinfekciju 

(kas satur vismaz 70% etanola) atbilstoši tam ierīkotās vietās pie katras ieejas izglītības 

iestādē, 2.stāva kāpņu telpās. 

19. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes mācību 

kabinetos, bibliotēkā, skolotāju istabā, ēdamzālēs. 

20. Mācību kabinetos priekšmetu pedagogi vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki veic galda 

virsmu, krēslu un mācību darbā izmantoto koplietošanas instrumentu dezinfekciju, pirms 

kabinetā uz nākamo mācību stundu ierodas cita klase. 

21. Pēc katras mācību stundas mācību priekšmeta pedagogs vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki 

organizē telpu vēdināšanu. 

22. Mācību stundu laikā apkopēja vai citi norīkoti atbildīgie darbinieki dezinficē virsmas, kas 

atrodas izglītības iestādes koplietošanas telpās (durvju rokturus, trepju margas, labierīcību 

sanitāro mezglu virsmas, ūdens krānus, galda virsmas koridoros u.c.). 

23. Izglītības iestādes ēdamzālēs izglītības iestādes dežurante regulāri pēc katras ēdienreizes 

nodrošina ēdināšanas telpu virsmu dezinfekciju. 

24. Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īsi 

pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma. Roku mazgāšana jāveic vismaz 20 sekundes. 

25. Izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki tiek aicināti izmantot arī individuālos 

aizsardzības līdzekļus, piemēram, sejas maskas, roku dezinfekcijas līdzekļus u.c. pēc saviem 

ieskatiem. 

26. Atrodoties izglītības iestādes teritorijā, izglītojamie un darbinieki neizmanto fizisku kontaktu 

sasveicinoties. 

27. Izglītības iestādes vecākā saimniecības pārzine nodrošina un seko, lai būtu labierīcību 

sanitārajos mezglos regulāri būtu pieejams silts ūdens, šķidrās ziepes, roku vienreizējie papīra 

dvieļi un atbilstoši dezinfekcijas līdzekļi. 

http://www./


28. Darbinieki atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma 

nodošanu no viena cilvēka citam. 

29. Pārvietojoties ar skolēnu autobusu, pēc epidemioloģiskās nepieciešamības ieteicams lietot 

deguna un mutes aizsegu vai sejas masku. 

30. Par 5.nodaļā minēto par personīgās higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga katra persona. 

 

6. Distancēšanās prasību ievērošana 

 

31. Mācību stundu saraksts iespēju robežās tiek organizēts pēc bloku principa, lai samazinātu 

izglītojamo pārvietošanās biežumu izglītības iestādes telpās. 

32. Mācību stundas tiek organizētas pēc klašu kabinetu sistēmas. Izglītojamajiem pārvietojoties,  

tiek ievērotas savstarpējās distancēšanās prasības. 

33. Izglītojamo pārvietošanos pārrauga un organizē mācību priekšmetu pedagogi vai citi norīkoti 

atbildīgie darbinieki, pārliecinoties, vai izglītības iestādes koplietošanas telpās, piemēram, 

gaiteņos, jau neuzturas kāda cita klase. 

34. Izglītības iestādes telpās un teritorijā izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki ir atbildīgi 

par savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās uzturas vairāku 

klašu izglītojamie. 

35. Izglītības iestādes ēdnīcā izglītojamo uzturēšanās tiek pieļauta tikai pusdienu starpbrīža laikā 

pēc speciāla grafika, un katra klase pusdieno pie atsevišķa galda, ievērojot starp klasēm 2m 

distanci. 

36. Mācību stundu starplaikos izglītojamie uzturas izglītības iestādes teritorijā, ievērojot 

savstarpējās distancēšanās prasības. 

37. Starpbrīžu laikā izglītības iestādes gaiteņos tiek organizētas pedagogu dežūras vai citu 

atbildīgo darbinieku dežūras, lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos. 

38. Izglītojamo pārģērbšanās uz sporta stundām tiek organizēta sporta zāles telpās atbilstoši sporta 

pedagoga norādēm, lai iespēju robežās nodrošinātu dažādu klašu izglītojamo savstarpējo 

distancēšanos.  Pēc katras klases garderobes un atbilstošais sporta inventārs tiek dezinficēts.  

 

7. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības 

 

39. Izglītības iestādē drīkst atrasties personas bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, bez 

akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kurām nav noteikta pašizolācija. 

40. Klašu audzinātāji mācību gada pirmajā klases stundā veic izglītojamo instruktāžu par drošības 

pasākumu ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku mazināšanai. 

41. Izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilngadīgie izglītojamie nekavējoties informē attiecīgo 

klases audzinātāju, ja ir veselības problēmas vai pastāv apstākļi, kas liedz piedalīties mācību 

procesā. 

42. Ja darbinieks vai izglītojamais konstatē sev vai citiem paaugstinātu ķermeņa temperatūru, 

augšējo elpceļu saslimšanas simptomus (iesnas, klepus, elpas trūkums, ožas zudums, u.c.), 

nekavējoties informē par to izglītības iestādes administrācijas pārstāvi. 

43. Pēc indikāciju konstatācijas izglītojamais tiek izolēts medicīnas kabinetā, tiek lietoti 

individuālās aizsardzības līdzekļi. Nekavējoties tiek informēti izglītojamā likumiskie pārstāvji 

par nepieciešamību nekavējoties ierasties izglītības iestādē pēc izglītojamā. Darbinieks 

minēto indikāciju gadījumos nekavējoties pamet izglītības iestādi, par to informējot 

administrāciju. Turpmāko ārstēšanu izglītojamais/darbinieks nekavējoties uzsāk ģimenes 

ārsta uzraudzībā. Izglītības iestādē izglītojamais/darbinieks atgriežas tikai ar ģimenes ārsta 

rakstisku atļauju.  

44. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas izglītojamie un viņu likumiskie pārstāvji 

informē izglītības iestādi vismaz 3 dienas pirms došanās ārpus valsts, un uzņemas atbildību 



par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās, piemēram, pašizolējoties un 

sekojot līdzi veselības stāvoklim. 

 

8. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums 

 

45. Darbinieki un izglītojamie seko līdzi savam veselības stāvoklim. 

46. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visi izglītības darbinieki un izglītojamie lieto 

medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegus. 

47. Ja izglītības iestādes  izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar COVID-

19, viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē izglītības 

iestādes vadītāju par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar COVID-19. Apstiprinātas saslimšanas 

gadījumā obligāta izolācija un aizliegums apmeklēt izglītības iestādi. 

48. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka un/vai izglītojamā saslimšanu ar COVID-19, 

izglītības iestādes atbildīgā persona sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centru 

(turpmāk – SPKC), Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 

49. Ja kādam no izglītības iestādes izglītojamajiem un/vai darbiniekiem, pēc saslimšanas ar 

COVID-19 tiek konstatēta epidemioloģiskā saikne ar izglītības iestādi, izglītība iestādes 

atbildīgā persona seko SPKC sniegtajiem norādījumiem, tai skaitā par karantīnas noteikšanu 

atsevišķai darbinieku un/vai izglītojamo grupai, vai visai izglītības iestādei.  

50. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz 

individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai un iesaistītajām personām. 

51. Ja izglītības iestādes rīcībā ir informācija, ka personas maldina par savu  veselības stāvokli, 

slēpj informāciju par saskari ar COVID-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar COVID-19, 

izglītības iestāde ziņo pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.  

 

9. Noslēguma jautājumi 

 

52. Par šo noteikumu ievērošanu izglītības iestādes darbinieki tiek iepazīstināti iestādes noteiktajā 

kārtībā. 

53. Šo noteikumu pasākumu koordinēšanu un prasību uzraudzību nodrošina direktore Saiva 

Vītola, medmāsa Aija Freimane, vecākās saimniecības pārzine Aija Dzene. 

 

 

 

Direktors S.Vītola 

 
Vītola, 26361250 

 

 

      


