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APSTIPRINĀTS 

ar Daugavpils 12.vidusskolas direktores 

31.08.2021.rīkojumu Nr.1.12/65 

 
 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas 

izplatību Daugavpils 12.vidusskolā 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9.jūnija noteikumiem Nr. 360 

„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19  

infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Kārtība nosaka mācību procesa organizēšanu, izglītojamo, bērna likumisko pārstāvju 

(turpmāk- vecāki), darbinieku rīcību  Daugavpils 12. vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko 

situāciju Covid-19 laikā: 

        1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus; 

             1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus: 

             1.3. veicamos īpašos epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē. 

 
II.  Mācību procesa organizēšana 

 
3. Mācību procesa īstenošanai no 2021. gada 1. septembra tiks izmantots A modelis  - mācības 

izglītības iestādē ar attālinātā mācību procesa elementiem: 

3.1.  1.- 9. klašu posmā mācības  notiek izglītības iestādē (klātienē); 

3.2. 10.-12. klašu posmā mācības notiek izglītības iestādē, vienu dienu nedēļā mācības tiek 

organizētas patstāvīgi, tai skaitā attālināti, kas veicinās pašvadītas mācīšanās 

stiprināšanu un digitālo prasmju attīstību; 

4. Izglītības ieguves procesu klātienē organizē, ievērojot sekojošos pamatprincipus: 

         4.1. informēšanu, 

         4.2. distancēšanos; 
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          4.3. higiēnu; 

          4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzību. 

5. Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ir atļauts piedalīties izglītojamajiem un 

nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai 

digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa 

organizēšanu atbildīgajai personai (izglītojamie - klases audzinātājam, nodarbinātie - 

medicīnas māsai). 

6. Izglītības iestāde organizē pamatizglītības un  vidējās izglītības pakāpes izglītojamo un    

nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē 

publicētajam algoritmam (siekalu tests - vienu reizi nedēļā, otrdienās) 

7. Covid-19 testu neveic izglītojamie un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

8. Izglītības iestādē izglītojamo un nodarbināto testēšanu organizē sadarbībā ar Gulbja 

laboratoriju (turpmāk – laboratorija), kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības 

nodot minēto personu datus (vārds, uzvārds, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas 

norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, 

dzimšanas datums, klase). Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un 

nosūta uz norādīto elektroniskā pasta adresi. 

Ja nodarbinātie un izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas 

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

izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, ar kuru sadarbojas izglītības 

iestāde. 

Pozitīva Covid_19 testa gadījumā laboratorija informē izglītības iestādi. 

9. Ja izglītojamajam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests,  

izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu izglītības ievirzes programmās. 

10. Vecākam objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības lūgt organizēt pamatizglītības programmas daļā 

(1.-8. klasē) paredzēto mācību satura apguvi ģimenē atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 

13. oktobra noteikumu Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības 

programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un 

atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”. 

11. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, 

izņemot personu ar acīmredzamiem kustības traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanā. 

 12. Mutes un deguna aizsegu mācību procesā mācību telpā nelieto: 

             12.1 nodarbinātie un izglītojamie ar sadarbības vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu ; 

             12.2. 1.-3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā; 

              12.3. ja tas nav iespējams mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas specifikas dēļ; 

             12.4. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 

 13. Lai ierobežotu izglītojamo plūsmu: 

13.1.  sākumskolā (Jelgavas ielā 30 a) 1.,2. klases mācības uzsāk plkst. 8.10, 3. klases- 

plkst. 9.00, tiek atcelts zvans; dinamiskās pauzes, regulāru mācību telpu  vēdināšanu 

plāno pats skolotājs; 

13.2.  vidusskolā (Kauņas ielā 8) mācības uzsāk plkst. 8.10. Zvans skan tikai uz mācību 

stundu; 

13.3. 4.- 12.klases atbilstoši stundu (nodarbību) sarakstam mācības uzsāk pēc slīdošā 

grafika; 

13.4.  katra klase mācās savā mācību telpā (izņemot ķīmija, fizika, datorika, sports); 

13.5.  lai mazinātu izglītojamo kustību un krustošanos, pārvietošanās izglītības iestādē tiek 
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organizēta, izmantojot norādes. Tiek izmantotas 2 ejas sākumskolā un 3 ejas 

vidusskolā; 

   13.6.  sporta stundas un citas nodarbības maksimāli tiks organizētas ārpus telpām svaigā 

gaisā; 

            13.7.pusdienas sākumskolā organizētas 3 starpbrīžos, vidusskolā  - 4 starpbrīžos.        

Starpbrīžu garums 15 minūtes. 

            13.8. uz ēdnīcu 1.- 9.klašu izglītojamie dodas kopā ar mācību priekšmeta skolotāju.  

14. Izglītības iestādes kafejnīcā izglītojamie tiek apkalpoti īsajos starpbrīžos un pēc stundām. 

Sākumskolā kafejnīca nestrādā. 

15. Veidojoties rindām, piemēram, kafejnīcā u.c., jāievēro 2 metru distance. 

    
III. Vecāku rīcība 

 
16. Lai novērstu Covid-19 un citu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, vecāka 

pienākums ir regulāri sekot bērna veselības stāvoklim, pašsajūtai. Vecākiem ieteikt pirms 

došanās uz izglītības iestādi mērīt  bērna ķermeņa temperatūru, ievērot ģimenē higiēnas 

prasības, informēt klases audzinātāju, ja ģimene dodas izbraukumā uz valstīm, atgriežoties 

no kurām jāievēro mājas karantīna vai pašizolācija, vai ģimenei ir bijis kontakts ar Covid-

19 slimnieku. 

17. Ja vecāki konstatē bērnam elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, ožas 

zudums), bērns ir jāatstāj mājās, līdz plkst. 9.00 jāinformē klases audzinātājs un jāsazinās ar 

ģimenes ārstu. 

18. Atgriezties uz mācībām izglītības iestādē, ja izglītojamais slimo  vairāk nekā 3 dienas, drīkst 

tikai ar ģimenes ārsta zīmi. 

19. Vecākiem ir tiesības e-klasē pieteikt  kavējumus līdz 3 dienām semestrī ģimenes apstākļu 

dēļ.  

 

IV. Rīcība izglītības iestādē 

 

Iestādes vadības  kompetence 

 

20. Nepieļaut bērnu un nodarbināto ar elpceļu infekcijas pazīmēm klātbūtni izglītības iestādē. 

21. Ja elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas iestādē, nodrošināt vecāku informēšanu par 

iespējamu saslimšanu un bērnu nošķiršanu no pārējiem bērniem  līdz brīdim, kad vecāki 

ierodas pēc nepilngadīgā bērna.  

22.  Nodrošināt pastāvīgu nodarbinātā klātbūtni pie saslimušā bērna, kurš ir nošķirts no citiem 

bērniem.  

23. Ja iestādē konstatēts kāds Covid- 19 gadījums, informēt vecākus, ievērojot saslimušās 

personas tiesības uz personas datu aizsardzību. 

  

 

Izglītojamā nošķiršanas kārtība 

 
24. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde: 

24.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējies 

ar bērnu pirms tam, klātbūtni; 
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24.2. sazinās ar izglītojamā  vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki 

telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

25. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem bērniem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē bērnus, nodrošina pieaugušā 

klātbūtni, sazinās ar nepilngadīgo bērnu vecākiem un telefoniski sniedz informāciju Slimību 

profilakses un kontroles centram.  

26. Par katru Covid-19 infekcijas saslimstības gadījumu skolas direktors nekavējoties informē  

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāju un veselību veicināšanas speciālistu, kas 

pieņem lēmumu par tālāku rīcību. 

27. Ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas ir saistīts konkrēti ar izglītības iestādi, 

Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas 

pasākumus atbilstoši  konkrētajai situācijai, sniedz rekomendācijas, kā arī lemj par 

karantīnas noteikšanu iestādei. 

 
Nodarbināto atbildība 

 

28. Ja izglītības iestādes nodarbinātais konstatē, ka parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību 

pazīmes, nekavējoties ziņo darba devējam par nespēju veikt darba pienākumus un vēršas 

pie ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē, atrodas mājās, 

telefoniski   sazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu. 

29. Nodarbinātais var atgriezties darbā klātienē  tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

 
Profilaktiskie pasākumi iestādē 

 

30. Izglītības iestādē tiek izmatotas termokameras, lai identificētu personas ar paaugstinātu 

ķermeņa temperatūru. Izglītības iestādes medicīnas māsa  pēc 10 minūtēm veic atkārtotu 

temperatūras mērīšanu, ja monitors uzrāda paaugstinātu temperatūru (37,50 C). 

Nepieciešamības gadījumā veic pārrunas ar vecākiem. 

31. Pirmās mācību stundas laikā mācību priekšmeta skolotājs veic izglītojamā veselības 

stāvokļa individuālo novērtēšanu. 

32. Lai minimalizētu riskus ģērbtuvē, atsevišķas klases virsdrēbes atstāj kabinetos. 

33. Netiek pieļauta trešo personu klātbūtne iestādes telpās. 

34. Sākumskolā bērnu pieņemšana un nodošana vecākiem  notiek pie iestādes ieejas vai 

teritorijā, ievērojot 2 metru distanci. 

36. Par individuālo vecāku tikšanos ar pedagogiem  vai izglītības iestādes vadību jāvienojas 

iepriekš, sazinoties telefoniski. 

37. Ievērot labas higiēnas pamatprincipus: bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši 

pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pieskaršanās jebkurām virsmām, kas varētu būt 

netīras, pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet 

atkritumu tvertnē (par izglītojamo izglītošanu higiēnas jautājumos atbildīgi klašu 

audzinātāji). 

38. Koplietošanas telpās izglītojamajiem un nodarbinātajiem  lietot sejas maskas. 

 

Tīras vides nodrošināšana 

 

39.Izglītības iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas 

un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantojamos dezinfekcijas līdzekļus.  
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40. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. 

Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim. 

41. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus dezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjūtīgas ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, 

krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus. 

42. Pēc katra starpbrīža veic tualetes telpu mitro uzkopšanu. 

43. Regulāri vēdina telpas. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

45.  Izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā I.Baltace un L. Vasiļjeva ir atbildīga 

par mācību procesa organizāciju (stundu un nodarbību sarakstu), maksimāli nodrošinot 

klases atrašanos vienā kabinetā, kā arī pāra un bloku stundas. 

46. Direktora vietnieks izglītības jomā S.Kotova  ir atbildīga par vecāku iepazīstināšanu ar doto 

kārtību caur e-klasi un ievietošanu izglītības iestādes mājas lapā. 

47. Klašu audzinātāji ir atbildīgi par izglītojamo iepazīstināšanu ar doto kārtību, personīgās 

higiēnas un profilakses pasākumiem. 

48. Direktora vietnieks izglītības jomā I.Zučiks ir atbildīgs par izglītojamo un nodarbināto 

personas datu apstrādi. 

49. Skolas medicīnas māsa O.Počtare ir atbildīga par epidemioloģisko prasību ieviešanu un 

uzraudzību izglītības iestādē. Atbildīgās personas kontaktinformācija: e-pasts: 

12.vsk@ip.daugavpils.lv, tālruņa Nr.28377261 (darba laikā). 

50. Skolas medicīnas māsas A.Ganuleviča un O.Počtare ir atbildīgas:  

            50.1.par Covid-19 testu (siekalu) organizēšanu izglītojamajiem un nodarbinātajiem, 

kuriem nav sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu  

           50.2.par izglītojamo un nodarbināto  veselības stāvokli, nepieļaujot izglītojamo un 

nodarbināto atrašanos izglītības iestādē ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm,  

           50.3.par sanitāri higiēnisko un drošības pasākumu ievērošanu izglītības iestādē, īpaši 

ēdnīcā. 

51. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā R.Neimane iepazīstina ar doto 

kārtību apkalpojošo personālu, uzrauga sanitāri higiēnisko normu ievērošanu izglītības 

iestādē, telpu un aprīkojumu uzkopšanu. 

mailto:12.vsk@ip.daugavpils.lv

