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“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – 

Noteikumi) (pieejami: https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-
infekcijas-izplatibas-ierobezosanai  

  

 

 I. Vispārīgie noteikumi. 

 
1. Iekšējā kontroles sistēmā (sistēma)   epidemioloģiskās drošības pasākumu  īstenošanai  

Spāres pamatskolā (izglītības iestādē) nosaka   atbildīgo personu un iekļauj kārtību, kādā 

veicama izglītojamo  testēšana, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšana un 

kontrole  testēšanas rezultātu pārbaude, koplietošanas telpu, internāta pakalpojumu 

izmantošana, ēdināšanas organizēšana .  

2. Ar direktora rīkojumu  izglītības iestādē tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras 

koordinē noteiktās sistēmas ieviešanu   un uzraudzību:  

2.1. higiēnas, distancēšanās, personu veselības stāvokļa uzraudzība, darbinieku un 

izglītojamo testēšanas -  medmāsa;  

2.2. mācību darba organizācija – direktora vietniece izglītības jomā;  

2.3. audzināšanas, interešu izglītības darba organizācija un trešo personu 

uzturēšanos skolā – direktora vietniece audzināšanas darba jomā.  

3. Sistēma ir saistoša izglītības iestādes izglītojamiem, darbiniekiem, izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem un pakalpojumu sniedzējiem. 

 
II. Mācību darba organizācija 

4. Skolā mācības tiek organizētas klātienē. 

5. Mācību procesa modelis var tikt mainīts, izvērtējot epidemioloģisko stāvokli izglītības 

iestādē, pašvaldībā, valstī, organizējot mācības pilnībā klātienē vai attālināti. 
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6. Viena klase, grupa tiek uzskatīta par noslēgtu kopu.  

7. Mācību stundas iespēju robežās tiek plānotas kā bloka stundas (divas laikā pēctecīgas 

viena mācību priekšmeta mācību stundas). Sporta stundas pēc iespējas tiek plānotas 

ārpus izglītības iestādes telpām izglītības iestādes teritorijā, izmantojot sporta inventāru 

un mācību līdzekļus.  

8. Izglītojamiem ir pienākums pilnā apmērā iesaistīties gan klātienes, gan attālinātajā 

mācību procesā.  

9. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamam ir pienākums nekavējoties ziņot 

mācību priekšmeta pedagogam par problēmām, veicot attālināto mācību darbu, lai 

izglītības iestāde savlaicīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu kvalitatīva mācību procesa 

nodrošināšanai.  

10. Mācību procesā tiek nodrošināta mācību satura apguve atbilstoši mācību priekšmetu 

standartiem, izglītības iestādē licencētajām un akreditētajām izglītības programmām.  

11. Mācību sasniegumu vērtēšana klātienē un attālinātajā mācību procesā notiek atbilstoši 

izglītības iestādes apstiprinātajai vērtēšanas kārtībai.  

12. Starp mācību stundām paredzēti 10 - 30 minūšu pārtraukumi.  

13. Lai mazinātu klašu plūsmu pārklāšanos, mācību priekšmeta pedagogi vai cita atbildīgā 

persona var organizēt pārtraukumu arī citā laikā, ievērojot mācību stundai paredzēto 

darba kopējo laiku – 40 minūtes un pārtraukumu starp mācību stundām.  

14. Pārtraukumos katrai klasei noteiktajā gaitenī tiek atļauts atrasties tikai ar mācību 

priekšmeta vai cita atbildīga pedagoga atļauju un uzraudzību.  

15.  Pedagogi mācību stundu laikā vai pārtraukumos iespēju robežās nodrošina 

izglītojamiem   dinamiskās pauzes.  

16. No mācībām brīvajās stundās izglītojamie uzturas klases, citā norādītā telpā vai ārā. 

17. Nepieciešamības gadījumā izglītojamie no vienas klases telpas uz otru, kā arī uz sporta 

zāli, garderobēm, ēdnīcu pārvietojas organizēti visa klase kopā.  

18. Izglītojamos pavada klases audzinātājs vai pedagoga palīgs vai mācību priekšmeta 

pedagogi. 

19.  Nepieciešamības gadījumā izglītojamie uz nākamās stundas klases telpu dodas ne ātrāk 

par 5 minūtēm līdz stundas sākumam. Līdz tam izglītojamie uzturas iepriekšējās mācību 

stundas klases telpā.  

20. Pēc ierašanās izglītības iestādē izglītojamais dodas uz garderobi. No garderobes 

izglītojamais nekavējoties dodas uz mācību stundu sarakstā norādīto mācību telpu.  

21. Mācību procesa nodrošināšanai vienai dienai nepieciešamos mācību līdzekļi atrodas pie 

izglītojamā vai mācību telpā, kurā notiek mācību stunda vai nodarbība.  

22. Mācību procesa laikā izglītojamo iziešana no izglītības iestādes ēkas tiek organizēta tikai 

atbildīgā pedagog uzraudzībā. 

23.  Konsultācijas, individuālās un fakultatīvās nodarbības tiek nodrošināts klātienē. 

24. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde izstrādā un īsteno individuāli pielāgotu 

mācību plānu, nodrošinot atgriezenisko saiti izglītojamiem, kas saskaņā ar valsts 

noteiktajām nostādnēm atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un kuriem ir iespējams 

mācīties attālināti.  

25. Ar direktora rīkojumu izglītības iestādē tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras  

nodrošina attālinātā mācību procesa norisi.  



26. Sporta sacensības tiek organizētas atbilstoši    Ministru kabineta   2021. gada 

28. septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 

27.  Izglītojamo iesaiste Eiropas Savienības fonda projektā “Latvijas skolas soma” tiek 

realizēta gan klātienē, gan attālināti, izvērtējot projektā plānotās aktivitātes. 

 

III. Audzināšanas darba organizācija 

28.  Klašu audzinātāji klašu stundās izglītojamos iepazīstina ar šo Sistēmu, ko izglītojamais 

apstiprina ar savu personisko parakstu instruktāžu žurnālā. Klases audzinātājs ir atbildīgs 

par kārtības ievērošanu.  

29. Klašu audzinātāji klašu audzināšanas stundās iekļauj jautājumus par:  

29.1. pareizu higiēnu; 

29.2. distancēšanos; 

29.3. veselības stāvokļa uzraudzību; 

29.4. informēšanu un komunikāciju. 

30. Klašu audzinātāji sadarbojas ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem regulāri informē 

par mācību un audzināšanas procesa organizēšanu izglītības iestādē.  

 
IV. Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšana 

31. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežojošus pasākumus 

31.1. izglītojamie uz un no izglītības iestādes ēdnīcas dodas dalījumā pa klasēm, klases 
audzinātājas (-ja) vai citas atbildīgās personas pavadībā, ievērojot apstiprināto 
ēdināšanas nodrošināšanas laika grafiku; 

31.2.  izglītojamie nomazgā rokas pirms došanās uz ēdamzāli; 
31.3. katrai izglītojamo klases grupai ēdināšana tiek nodrošināta pie klasei norādītā galda; 
31.4. ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji rūpējas par sanitāro un higiēnas normu 

ievērošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai; 
31.5. kārtību izglītības iestādes ēdnīcā nodrošina klašu audzinātāji vai priekšmeta 

pedagogs, kuri atbildīgi par konkrēto klasi; 
31.6. lai nodrošinātu precīzu ēdināšanas porciju sagatavošanas daudzumu, pedagogi (kuri 

no rīta ceļ izglītojamos un pavada brokastīs) līdz pulksten 9:00 uzskaita izglītojamo 
skaitu, kas plāno izmantot ēdināšanas pakalpojumu katrā klašu grupā un informē 
par to izglītības iestādes ēdnīcas atbildīgo personu. 

 
V. Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana 

32. Auto transportā izglītojamie ieņem vietas pa klāšu grupām. 
33. Pirms iekāpšanas auto transportā: 

33.1. par pārvadāšanu atbildīgā persona mēra izglītojamam temperatūru (mērīšanai tiek 
izmantots distances termometrs). 

 
VI. Veselības uzraudzība un izolācijas nosacījumi 

34. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem katru rītu ir jānovērtē sava bērna veselības 

stāvoklis. 

35.  Pirms ierašanās izglītības iestādē, tai skaitā darba dienas ietvaros, savs veselības 

stāvoklis ir jānovērtē izglītības iestādes darbiniekiem.  

36.  Izglītības iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne.  



37. Katru rītu izglītojamam, internāta pedagogs vai  atbildīgās personas veic izglītojamo 

veselības stāvokļa novērtējumu, mērot ķermeņa temperatūru (mērīšanai tiek izmantots 

distances termometrs). 

38. Ja izglītojamam atrodoties izglītības iestādē, tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), 

medmāsa vai atbildīgā persona:  

38.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā 

vecumam nodrošina pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, 

izglītojamais un darbinieks lieto deguna un mutes  aizsegu;  

38.2. medmāsa izglītojamam veic antigēna testu (ja tas ir iespējams); 

38.3.  informē izglītības iestādes direktoru;  

38.4.  Klases audzinātāja vai medmāsa sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, 

kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Likumiskie pārstāvji telefoniski sazinās ar 

savu ģimenes ārstu.  

39. Izglītojamais pēc atbilstošas ārstēšanās var atgriezties izglītības iestādē saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem un, uzrādot ārsta izziņu ar atļauju apmeklēt izglītības 

iestādi.  

40. Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums ievērot pašizolācijas, mājas 

karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 662. 

41.  Izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums informēt izglītības iestādi (klases 

audzinātāju) par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

42. Izglītojamā likumiskie pārstāvji nekavējoties informē izglītības iestādes atbildīgo 

personu (direktora vietnieku audzināšanas jomā, tālr. 27051460), ja izglītojamam 

konstatēta Covid-19 infekcija. 

43. Ja izglītojamam vai darbiniekam izglītības iestādē tiek konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

44. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas 

slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 

sejas maskas un mutes/deguna aizsegus, sazinās ar izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un 

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

45.  Ja izglītojamam vai izglītības iestādes darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, 

izglītības iestādes direktors informē par saslimšanas gadījumu izglītības iestādes 

dibinātāja atbildīgo personu. 

46.  Ja kā kontaktpersona noteikts izglītojamais, tad izglītības iestādes direktors vai viņas 

noteiktā atbildīgā persona informē izglītojamo vecākus.  

47. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

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

darba pienākumu veikšanu un doties mājās. 

48. Telefoniski informēt izglītības iestādes vadību un sazināties ar ģimenes ārstu, lai 

vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

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

darbnespējas lapu). 

 



VII.  Higiēnas nodrošināšana 
50. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā.  
51. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes. 
52.   Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai roku žāvēšanas ierīces.  
53. Izglītības iestāde veicina pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos 

ieteikumus “Roku mazgāšana”, kas izvietoti izglītības iestādē pie izlietnēm.  
54. Atrodoties izglītības iestādes telpās, jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā 

rokas.  
55. Izglītības iestāde nodrošina visiem izglītojamiem, darbiniekiem, pakalpojumu 

sniedzējiem un citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu, izmantojot 
roku dezinfekcijas līdzekļus, kas atrodas pie izglītības iestādes ieejām, kā arī mazgāt 
rokas tam paredzētajās vietās.  

56. Izglītības iestādē ir izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 
atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās.  

57.  Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.    
58.  Izglītības iestādē iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu 

skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav 
iespējams (piemēram, datorklases), organizē koplietošanas virsmu tīrīšanu.  

59. Pedagogi telpas vēdina ik pēc mācību stundas, izmantojot starpbrīdi. Pēcpusdienas 
mācību stundas regulāri vēdina telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 
minūtes.  

60. Pedagogi seko CO2 rādījumiem mācību telpās. 
61. Izglītības iestādē regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas 

(piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, 
virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas 
līdzekļus. 

 

VIII. Uzturēšanās kārtība 

62.  Pie ieejas  izglītības iestādes ēkās izlikta informācija par drošības pasākumiem, kuri 
jāievēro uzturoties ēkā: 

 brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu; 

 norādi par roku dezinficēšanas nepieciešamību. 
63. Apmeklētāji tiek reģistrēti, norādot apmeklējuma datumu, apmeklētāja vārdu, uzvārdu 

un telefona numuru, apmeklējuma mērķi. 
64. Pie ieejas telpās apmeklētājiem redzamā un pieejamā vietā ir izvietoti roku 

dezinfekcijas līdzekļi un deguna un mutes aizsegi. 
65. Izglītības iestādes telpās esošais darbinieks uzrauga apmeklētāju kustību, regulē plūsmu 

un nepieļauj drūzmēšanos. 
66. Ja tiek konstatēts epidemioloģisko prasību pārkāpums, darbinieks aizrāda 

apmeklētājam un lūdz ievērot izvirzītās prasības. 
67. Apmeklētāji var pieprasīt un saņemt  informāciju/pakalpojumu attālināti   e-pastā 

(parakstītus ar drošu elektronisko parakstu), vai pa pastu. 
68. Sniedzot pakalpojumus klātienē, pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšējā pieraksta. 

Pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atrodas tikai persona, kas lūdz pakalpojumu, un  
izglītības iestādes darbinieks, kurš nodrošina pakalpojuma sniegšanu. 

69. Darbinieki regulāri mazgā un dezinficē rokas, vēdina telpas. 
70. Pēc iespējas tiek ierobežota pārvietošanās starp izglītības iestādes ēkām.  
71. Darbiniekam ir pienākums nepakļaut citas personas inficēšanās riskam - ar slimības 

pazīmēm nedoties uz darbu. 



72. Izglītojamo pieņemšana un nodošana vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek pie 

izglītības iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. 

73. Ar direktora rīkojumu tiek noteiktas atbildīgās personas , kuras koordinē noteikto 

uzturēšanās prasību   ieviešanu un uzraudzību.   

74. Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti 

par minēto procesu un atbildīgo personu, kontaktinformāciju. 

   
IX. Dienesta viesnīcas izmantošana 

75. Dienesta viesnīcas koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumā. 

76.  Netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās. 

77. Dienesta viesnīcā jānodrošina distances ievērošana. 

78.  Dienesta viesnīcas koplietošanas telpās ir pieejams silts ūdens, ziepes roku mazgāšanai 

un dezinfekcijas līdzekļa statīvs. 

79. Telpās un tualetē ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu 

par higiēnas ievērošanu. 

80. Rūpīgi tiek ievērotas dienesta viesnīcas telpu tīrīšana, to koplietošanas virsmas, 

piemērojot dezinfekcijas līdzekļus. 

   

X  Atbildīgās personas par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu    

81. Atbildīgās personas par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu izglītības 

iestādes ēkās: 

81.1. uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju par īstenotajiem 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem. 

 

Nr. p. 
k. 

Izglītības iestādes  ēka Atbildīgā persona par 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu īstenošanu ēkā 

1.   Galvenā ēka 
„Spāres muiža”, Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

DVIJ A.Lagzdiņa , t.29495157 
DVAJ I.Liepiņa, t. 27051460   

2.   Internāts 
„Spāres muiža 8” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

 Pedagogi: D.Šleija,  
S.Miķelsone 

3.   Galdniecība 
„Spāres muiža 8” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

 Pedagogs Māris Zviedris, 
t.26526322 

4.   Logopēdija 
„Spāres muiža 5” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

 Pedagogs Zane Siliņa, 
t.28759099 

5.   Sporta nams 
„ Skolas sporta zāle” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

 Pedagogi: 
J.Freivalds, t.29249665 
A.Skrastiņš, t.26123964 
A.Gelbrote, t.26634713 

6.   Zēnu kopmītnes 
„Spāres muiža 10” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. 

Dežūrējošais pedagogs 
 

7.   „Spāres muiža 3” Spāre, Amatas pag.Cēsu nov. Pedagogs M.Jonase , 
t.29152615. 

 
82. Par iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas 

izpildes uzraudzību un kontroli atbild direktore . 
 

Noslēguma jautājumi 



83. Kārtībā var tikt veikti grozījumi atbilstoši valstī noteiktajam epidemioloģiskajam 
stāvoklim. 

84. Atzīt par spēku zaudējušus 2021.gada 15.oktobra  kārtību “Kārtība, kādā   Spāres 
pamatskolā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi  un higiēnas prasības 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 
 
 Direktore                    R.Bukovska 

 


