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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rēzeknes novada Maltas pagastā 

             
APSTIPRINĀTA 

                                                               ar Maltas vidusskolas direktora 

                                                                             26.08.2021. direktora rīkojumu MAVS/2021 /1.10/32             

 

Maltas vidusskolas kārtība Covid -19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu 

(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 

izrietošo prasību ievērošana 
 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta  noteikumiem Nr.565 no  

                                  17.08.2021. Grozījumi  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  

                                  noteikumos  Nr. 360  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

            Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”   

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Kārtība nosaka, kā Maltas vidusskolā, (turpmāk - izglītības iestāde) tiek  organizēts  mācību  

process  Covid-19  infekcijas  laikā, kā  arī, kā  tiek  nodrošināti  epidemioloģiskās  drošības 

un  piesardzības  pasākumi. 

1.2. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

vecākiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi. 

 

2. Izglītojamo testēšana 

2.1. Izglītojamo testēšana (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē) Covid -19 testa veikšana notiek 

izglītības iestādē sadarbībā ar Centrālo laboratoriju, kura veic Covid -19 testu. Paraugu 

savākšana notiks noteiktā dienā un laikā, par kuru vecākus informēs klašu audzinātāji. 

2.2. Covid -19 testu izglītojamie veic pirms mācību gada sākuma -  30. augustā ierodoties izglītības 

iestādē. 

2.3.Testi tālākā mācību procesa nodrošināšanai tiek veikti atbilstoši Slimību un profilakses centra 

tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Paraugu nodošanas procesu koordinēs izglītības 

iestāde, ievērojot drošus apstākļus. 

2.4. Testēšanas rezultātus katrs individuāli (vecāki/likumiskie pārstāvji ) saņems dienā, kad tests 

nodots, vai nākamās dienas rītā iepriekš norādītajā e-pastā un E-veselībā.  

2.5. Saņemtais testēšanas rezultāts jāuzrāda (elektroniski vai izdrukāts) klases audzinātājam, 

klases audzinātājs par to informē skolas medmāsu. 

2.6. Ja izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes (pamatots iemesls, piemēram, 

slimošana) vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu 

laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi Centrālajā laboratorijā, 

kurai ir nodoti izglītojamā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē  

izglītības iestādi. 
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2.7. Covid -19 testu neveic izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu. 

3. Mutes un deguna aizsegu lietošana 

 

3.1 Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās (gaiteņos, tualetēs) lieto mutes un 

deguna aizsegu. 

3.2. Ārtelpās mutes un deguna aizsegus nelieto. 

3.3. Mutes un deguna aizsegu var nelietot: 

3.1.1. 1.-3.klases izglītojamie izglītības iestādes klātienes izglītības procesā    mācību telpā 

(izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir 

pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

3.2.2. bērni līdz 7 gadu vecumam; 

3.3.3.izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes 

izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot 

epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes 

un deguna aizsega lietošanu); 

3.4.4. izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams veselības apsvērumu dēļ; 

3.5.5. sporta, sports un veselība stundās fizisko aktivitāšu laikā; 

3.4. Ievēro izglītības iestādes noteikumus mutes un deguna aizsegu lietošanā. 

 

4.Telpu vēdināšana 

 

4.1. Izglītības iestāde nodrošina regulāru telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros 

atbilstoši iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam 

un ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā 

pārsniedz 1000 ppm. Gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa 

kvalitātes mērītāji. 

 

5. Mācību  procesa  norise 

 

5.1. Mācību process izglītības iestādē noris klātienē, ievērojot epidemioloģiski drošas skolas 

pamatprincipus (informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa 

uzraudzību) un no tiem izrietošās prasības. 

5.2. Mācību process izglītības iestādē notiek atbilstoši noteiktajam  mācību  priekšmetu  un  stundu 

sarakstam, kā  arī  noteiktajam zvanu  sarakstam, kurš  atsevišķām  klašu grupām (1.-3., 4.- 

6., 7. – 9., 10.-12.)  var  atšķirties. 

5.3. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei ar citu klasi: 

       5.3.1. 1.-3. klašu izglītojamajiem mācību process tiek organizēts atsevišķā korpusā katram 

savā klašu telpā, izņemot mācību  procesa  nepieciešamību (mūzika,  vizuālā māksla, sports 

un veselība, latviešu un angļu valodas, dabaszinības) specializētajos mācību kabinetos; 

       5.3.2. starpbrīžus blakus telpu klasēm organizē, lai kontaktēšanās starp blakus  telpu  

izglītojamajiem  neilgtu  vairāk  par  5  minūtēm; 

       5.3.3. starpbrīžos izglītojamajiem pārsvarā uzturas gaitenī, citā mācību kabinetā, ārtelpās, lai 

netraucētu  telpu  vēdināšanai; 

       5.3.4. pagarinātās  dienas  grupā  tiek  uzņemti  tie  izglītojamie, kuriem  nav  iespēju  uzreiz  

doties  uz  mājām, savukārt  grupā  esošie  atrodas  blakus  telpās, konkrētā  telpā  atrodoties  

tikai  vienai klasei (apvienoto klašu grupai).  

 5.4. Vecākiem/ izglītojamā likumīgajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais  

neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas 

pazīmes. Visos  gadījumos, kad  izglītojamais  neierodas izglītības  iestādē, vecākiem  ir  

jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 



5.5. Izglītojamo ierašanos skolā, aiziešanu no izglītības iestādes, organizē  pa četrām ieejām: 1.-3. 

klases pārvietojas pa sānu ieeju sākumskolas korpusā; 4.-12. klases pa ieejām 1., 2. korpusos 

un daudzfunkcionālās zāles ieejām.  

5.6. Izglītības iestāde izglītības procesu atbilstoši skolas vadītāja ar dibinātāju saskaņotam 

lēmumam un skolā noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā 

esošajiem izglītojamiem), pamatizglītības un vidusskolas pakāpes izglītojamam, ja viņam 

noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi; 

5.7. var īstenot attālināti: 

       5.7.1.tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti 

pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi; 

       5.7.2.tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību procesu 

klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ; 

       5.7.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir paredzēti 

valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022.mācību gada; 

       5.7.4. individuālas konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskam pamatizglītības pakāpē. 

       5.7.5. Attālināto mācību procesu organizē atbilstoši Kārtībai, kādā tiek nodrošināts un 

organizēts attālinātais mācību process Maltas vidusskolā. 
 

6. Interešu izglītība klātienē 

 

 6.1. Interešu izglītības nodarbības klātienē notiek ievērojot pamatprincipus: informēšana, 

distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 6.2. Dalība interešu izglītības nodarbībās ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid- 19 testa 

rezultātu. Dalībai interešu izglītības nodarbībās ir derīgs negatīvs Covid-19 tests, kas veikts 

izglītības iestādes iknedēļas testēšanas ietvaros. 

 6.3. Izglītojamie, īstenojot interešu izglītības nodarbības grupā no dažādām klasēm (izņemot 

bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību 

traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai 

iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai) lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot 

gadījumus, ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas 

apguves specifikas dēļ.  

 6.4. Interešu izglītības nodarbības apmeklē tikai attiecīgā pulciņa izglītojamie. Ne vairāk  kā 20 

izglītojamie iekštelpās un 40 izglītojamie ārtelpās. 

 6.5. Katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3m2 platības no pieejamās platības. 

 6.6. Telpu vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes. 

 6.7. Sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne 

vairāk kā 20 personas  un, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no sporta 

treniņa (nodarbības) norises vietas platības. 

 

7. Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi,  

ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi 

 

  7.1.  Ja izglītojamais ceļā  uz/ no  izglītības iestādes  izmanto  transportu, kurā  kontaktējas ar     

citām  personām, izņemot  savus  ģimenes locekļus  vai  klases biedrus, izglītojamie lieto  

mutes un deguna aizsegus. 

  7.2. Ēdināšanu organizēt četros starpbrīžos, lai ēdamzālē klase (apvienotā klašu grupa)       atrastos 

vismaz  2  metru  attālumā  viena  no  otras. 

  7.3.  Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un 

izglītošanu, tai skaitā  pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamajiem un 

viesskolotājiem, iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību 

īstenošanu. 



   7.4.  Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu  (daļēji – sākumskolas 

posms) vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie iestādes ieejas vai teritorijā, veicinot 

iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, 

piemēram, līnijas uz zemes un sienām. 

    7.5. Izglītojamie nenes  uz  izglītības  iestādi  rotaļlietas  no  mājām. 

 

8. Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana 

 

     8.1. Lai  ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni 

un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām  

ārā.  Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.  

    8.2. .Klašu audzinātāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā 

publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

    8.3. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku 

dezinfekcijas līdzekļi. 

    8.4. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus 

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

krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru. 

   8.9. Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. 

izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā. 

  8.10. Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu  un  koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz 

reizi 3 stundās. 

  8.11. Izglītības iestādē darbiniekiem, izglītojamajiem  un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot 

skaidri salasāmu norādes. Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās 

norādes. 

  8.12. Izglītības iestādē ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu 

par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, 

īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc 

tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, 

telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās 

regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, 

degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”. 

  8.13.  Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās izglītības iestādes telpās un tās apkārtnē. 

  8.14. Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai  savā  dzīvesvietā), mājas 

karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra 

izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  ārstniecības iestādē ārstniecības 

personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē. 

 8.15. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni 

izglītības iestādē. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic izglītības iestādes nozīmēta 

persona -dežūrskolotāji, ieejot izglītības iestādē), veicot vizuālu novērojumu un īsas 

pārrunas ar izglītojamo  vai  izglītojamā  vecākiem  vai citādi. 

 8.16. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā 

arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

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

darbnespējas lapu). 

  8.17. Izglītības iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes 

kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be


9. Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos 

 

         9.1. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

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

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

                kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī  lieto kādu  no 

                elpceļu  aizsegiem; 

                9.1.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai  arī   

nogādā  izglītojamo  mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības iestādē  

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

         9.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izglītības iestāde izolē izglītojamos, 

nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

Šādi izglītojamie  atrodas  mājās  pašizolācijā, kuras  laikā  izglītības iestāde  nodrošina  

izglītojamajam  individuālu attālinātu  mācību  procesu. 

         9.4. Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas  konstatējusi  aizdomas  

par  akūtām elpceļu infekcijas  slimībām, vispirms  ziņo  par  šo  faktu skolas medmāsai, 

kas sazinās ar izglītojamā vecākiem. 

         9.5. Izglītības iestāde  nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka bērni ar infekcijas 

slimības pazīmēm netiek uzņemti izglītības iestādē  un rīcību, ja bērnam tiek konstatētas 

slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas 

nosacījumus. 

         9.6. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības 

iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši 

konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, 

kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei.  Šādās  situācijās  izglītības 

iestādē    ar  vadītāja  rīkojumu  tiek  noteikts  vai  nu  IZM  piedāvātais  B  modelis (tiek  

palielināts  attālinātā  mācību  procesa  īpatsvars)  konkrētai  klasei  vai   ar  Rēzeknes 

novada domes priekšsēdētāja  rīkojumu  tiek noteikts C  modelis (mācības  notiek  

attālināti)  konkrētai  klasei  vai  visai  izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par šo faktu 

un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja 

pārstāvis –Izglītības kvalitātes valsts dienestu(e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja 

iestādei tiek noteikta karantīna. 

        9.7. 1.pielikums Rēzeknes novada izglītības iestāžu rīcības plāns gadījumos, ja kāds  saslimst 

ar Covid 19 

        9.8.  Mājas karantīnas noteikšana kontaktpersonām: 

                9.8.1. tiek noteikta nevakcinētiem un tiem kuri nav pārslimojuši Covid-19 infekciju (14 

dienas vai 10 dienas + negatīvs tests); 

                9.8.2. vakcinētie vai Covid-19 infekciju pārslimojušie (ir attiecīgs sadarbspējīgs 

sertifikāts), var turpināt mācības klātienē un septiņu dienu laikā veic Covid -19 testu; 

                9.8.3. izglītības iestāde nosūta SPKC sarakstus ar kontaktpersonām. 

        9.9.  Ja  kādai  klasei vai  visai  izglītības  iestādei  tiek  noteikta  attālinātā  mācīšanās, visiem  

izglītojamajiem (1.-12.klašu izglītojamajiem dibinātāja  noteiktajā  kārtībā  tiek  

nodrošinātas  brīvpusdienas). 

 

10. Izglītības iestādes  apmeklētāju  pieņemšanas kārtība 

       

       10.1. Izglītības iestādi nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm.  

       10.2. Katrai izglītības iestādei nepiederošai  personai, t.sk., izglītojamo  vecākiem, apmeklējot  

iestādi, ir  jālieto mutes un deguna aizsegs, jāievēro distancēšanos   no  citām  personām 

un  jādezinficē  rokas. 

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv


       10.3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja 

vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs 

parakstās arī  par  to, ka  apliecina, ka  nav  Covid-19 inficētais, nav  atgriezies no  

ārvalstīm un  nav  kontaktējies  ar  Covid -19 inficētajiem divu pēdējo  nedēļu  laikā.  

Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai 

izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē iestādes  vadītāja  

norīkota  persona. 

  

11. Komunikācija  un  atbildības 

 

        11.1.  Atbildīgie  par  izglītojamo  un  viņu  vecāku iepazīstināšanu  ar  kārtību ir klašu  

audzinātāji. Izglītojamie iepazīšanos ar kārtību apliecina ar parakstu e-klases izdrukā, 

vecāki/likumiskie pārstāvji parakstu lapā. 

         11.2. Atbildīgais par  epidemioloģisko  prasību  ieviešanu  un  koordinēšanu  ir skolas 

direktore. 

         11.3. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ievērošanu (distancēšanās, veselības stāvokļa 

uzraudzība, plūsmu organizēšanu un kontrole, trešo personu (arī vecāku) apmeklējumi)  

ir attiecīgi  pedagogi, skolas darbinieki katrs savā darba vietā, par testēšanas 

organizāciju atbildīga ir skolas medmāsa, par  dezinfekcijas  līdzekļu  nodrošināšanu – 

saimnieciskās  daļas  vadītājs.  

       11.4. Atbildīgais  par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu  ir: 

                11.4.1. mācību procesa laikā -  pedagogi; 

                11.4.2. ārpusstundu pasākumu laikā - pagarinātās dienas grupas skolotāji, pulciņu 

skolotāji, klašu audzinātāji; 

      11.5. Izglītības iestādes  komunikācijas kanāli: 

                     11.5.1. ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, WhatsApp, e-klase, tīmekļa vietne  

skola.malta.lv - atbildīgi  klašu  audzinātāji; 

                     11.5.2. ar izglītojamo vecākiem vai  to  likumiskajiem pārstāvjiem  ir: e-pasts, tālrunis, 

WhatsApp, e-klase, tīmekļa vietne - skola.malta.lv- atbildīgi  klašu  audzinātāji; 

                     11.5.3. ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts  dienestu  ir izglītības iestādes  

vadītājs. 

 

12. Noslēguma  jautājumi 

 

Kārtība  stājas  spēkā  ar  2021.gada  1.septembri. Situācijā, kad valstī  epidemioloģiskā  drošība  

COVID -19  infekcijas izplatībai nebūs  jānodrošina, kārtība  atceļama  ar  izglītības iestādes  

vadītāja rīkojumu. 
 

 

 

 

 

 

Direktors:                                                                         Vinera Dimpere



1.pielikums 

Rēzeknes novada izglītības iestāžu  rīcības  plāns  gadījumos, ja  kāds  

 saslimst  ar  Covid 19 

Saslimušā  statuss Rīcība Paziņošana 
Izglītojamo, vecāku, 

darbinieku informēšana 
Dibinātāja informēšana 

Saslimis  izglītojamā  vai  

iestādes darbinieka ģimenes 

loceklis, ar  kuru  izglītojamais  

vai  darbinieks pēdējo  3 dienu 

laikā nav  kontaktējies 

Aicina  izglītojamo vai  darbinieku 

rūpīgāk  sekot  savam veselības 

stāvoklim, vēl rūpīgāk ievērot  

distancēšanos  un  higiēnu. 

Darbinieks, izglītojamā  

vecāki vai pilngadīgs 

izglītojamais par  šo faktu 

telefoniski vai  klātienē ziņo 

klases/grupas audzinātājam, 

kurš  par  to  ziņo  iestādes 

vadītājam. 

  

Saslimis  izglītojamā  vai  

iestādes darbinieka ģimenes 

loceklis, ar  kuru  izglītojamais  

vai  darbinieks pēdējo  3 dienu 

laikā ir  kontaktējies 

Izglītojamajam vai darbiniekam 

tiek noteikta   karantīna  un viņi 

neapmeklē  izglītības iestādi. 

Aicina  izglītojamā  vai  darbinieka 

kontaktpersonas izglītības iestādē  

rūpīgāk  sekot  savam veselības 

stāvoklim, vēl rūpīgāk ievērot  

distancēšanos  un  higiēnu. 

Izglītojamajam tiek nodrošināts  

attālināts  mācību process. 

Darbinieks, izglītojamā  

vecāki vai pilngadīgs 

izglītojamais par  šo faktu 

telefoniski ziņo klases/grupas 

audzinātājam, kurš  par  to  

ziņo  iestādes vadītājam. 

Darbinieki , attiecīgās 

klases/grupas vecāki– 

ievietojot informāciju par 

konkrētu klasi/grupu  -

darbinieku, klase/grupas 

vecāku WhatsApp grupā, 

skolās konkrētās klases 

pārējie skolēni – klātienē 

informē klases audzinātājs 

Iestādes vadītājs par šo faktu 

darbdienās telefoniski 

informē iestādes dibinātāju 

šādā secībā (ja  neatsaucas 

pirmais kontakttālrunis) 

skolas – 29495624 

(G.Skudra), 28343617 

(V.Deksnis); PII - 29495624 

(G.Skudra), 26417710 

(B.Rīvāne) 

 

Saslimis  izglītojamais vai 

darbinieks 

Pēc apstiprinātas informācijas  saņemšanas  no Slimību profilakses 

kontroles centra (SPKC)  jāievēro  SPKC, kura epidemiologi noteiks 

īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un 

sniegs individuālas rekomendācijas izglītības iestādes  vadībai, kā arī 

lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei  vai  tās  konkrētai 

struktūrai,  norādījumus. 

Ja  iestādes vadītājs  šādu  informāciju saņem  no  darbinieka, 

izglītojamā  vecākiem vai  pilngadīga  izglītojamā,  iestādes vadītājs 

steidzami  sazinās  ar  SPKC  un  izpilda visus  SPKC  norādījumus 

 

SPKC tālrunis - 67387661 

Darbinieki , vecāki -

darbinieku, klase/grupas 

vecāku WhatsApp grupā, 

skolās skolēnus   klātienē 

informē klases audzinātājs. 

Informācija tiek ievietota e-

klasē 

Iestādes vadītājs par šo faktu 

un saņemtajiem SPKC 

norādījumiem jebkurā  dienā 

telefoniski informē iestādes 

dibinātāju šādā secībā (ja  

neatsaucas pirmais 

kontakttālrunis) skolas – 

29495624 (G.Skudra), 

28343617 (V.Deksnis); PII - 

29495624 (G.Skudra), 

26417710 (B.Rīvāne) 

Dibinātājs  lemj  par  mācību  

procesa  modeļa  maiņu visā  

izglītības  iestādē  vai  

atsevišķās  klasēs/grupās. 

P.s. Darbinieks – gan pedagogs, gan izglītības iestādes tehniskais darbinieks 


