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Par kārtību, kādā Rīgas Igauņu pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti 

piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 

IZM ieteikumiem mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā 

 

nosaku kārtību, kādā Rīgas Igauņu pamatskolā tiek organizēts mācību process un veikti 

piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: 

 

1. Izglītojamo ierašanās izglītības iestādē: 

 1.1.Izglītojamā vecāki katru rītu pirms došanās uz skolu novērtē bērna veselības 

stāvokli un pieņem lēmumu par to, vai bērns var apmeklēt skolu;  

1.2.Gadījumā, ja bērnam novērojamas elpceļu infekcijas pazīmes, viņa klātbūtne 

skolā netiek pieļauta; par to vecāki informē klases audzinātāju telefoniski vai e-
klasē; 

 1.3.Gadījumā, ja skolēnam ir hroniskas saslimšanas, vecāki par to informē skolu, 

iesniedzot ārsta izziņu; 

1.4.Izglītojamā klātbūtne skolā netiek pieļauta, ja bērns un ģimene pēdējo 14 

dienu laikā bijuši ārvalstīs saskaņā ar jaunāko SPKC informāciju 

(https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0) un/vai 

bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām; 

 2. Distancēšanās pasākumi: 

2.1.Izglītojamo vecāki bērnus pavada līdz skolas ārdurvīm, neienākot skolas 

telpās; 
2.2.Pirmo klašu izglītojamie ceļu līdz savai kases telpai apgūst adaptācijas dienu 

laikā;  

2.3.Katra klase visu mācību dienu iespēju robežās atrodas vienā kabinetā; 

2.4.Izglītojamo plūsma, ierodoties un atstājot skolu, tiek organizēta pa 2 ieejas 

durvīm, pie kurām no rīta tiek nodrošinātas skolas personāla dežūras (dežūrējošā 

pedagoga pārraudzībā): 

• 1.-3.kl.un 7.-9.kl.posmi izmanto galvenās ieejas durvis un kāpnes. 

4.-6.kl.posms izmanto rezerves ieejas durvis un kāpnes; 

https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
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• pl.8.00 ēkas dežurants atslēdz rezerves ieeju un ielaiž 4.-6.kl.posma 

izglītojamos. Skolas durvis tiek slēgtas pl.8.30; 

• pl.8.05 ēkas dežurants atslēdz galvenās durvis un ielaiž 1.-

3.kl.izglītojamos. pl.8.15 tiek ielaisti 7.-9.kl.izglītojamie. Skolas durvis 

slēdz pl.8.30. 

2.5.Ienākot skolā, izglītojamie nekavējoties dodas pie sava garderobes skapīša, 
virsdrēbes atstāj skapītī, obligāti pārvelk maiņas apavus un dodas uz savu klases 

telpu: 

• 1.stāva skapīšus/garderobi izmanto 1.-3.kl.; 

• 1.stāva foajē izmanto 7.-9.kl.; 

• 2.stāvā- 4.-6.kl. 

2.6.Pamatskolas koris uz nodarbībām ierodas skolotāja norādītajās dienas pl.7.45., 
sākumskolas kora nodarbības notiek pēc mācību stundām atsevišķi 1.un 2.kl., un 

3.-4.kl.grupai. 

2.7.Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām; 

2.8.Ēdamzālē tiek nodrošināta savstarpējā klašu distancēšanās un plūsmas 

kontrole. Pusdienās iet atbilstoši grafikam kopā ar mācību priekšmeta skolotāju , 

kurš regulē distancēšanos starp klasēm. 

3. Higiēnas nodrošināšana: 

3.1.Pirms ienākšanas skolā un pie telpu maiņas obligāti jādezinficē un/vai jāmazgā 
rokas; 

3.2.Pie ēdamzāles un tualetēs ir pieejami roku higiēnai nepieciešamie līdzekļi – 

šķidrās ziepes, vienreizējie papīra dvieļi, roku dezinfekcijas līdzekļi; 

3.3.Roku mazgāšanas vietās, tai skaitā tualetēs, ir izvietota 

izglītojamiem/darbiniekiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par roku higiēnu; 

3.4.Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus. Skolotāji skaidro un iespēju robežās mazina 

rakstāmpiederumu nodošanu no viena skolēna citam; 

3.5.Pastiprināti tiek tīrītas un dezinfekcētas koplietošanas virsmas (piemēram, 
durvju rokturi, virsmas tualetēs, ūdens krāni u.tml.); 

3.6.Regulāri jāvēdina klašu telpas; 

3.7.Koplietošanas telpas vēdina stundu laikā, nodrošinot to regulāru uzkopšanu, 

izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. 

3.8. Mācību kabinetos, kurus apmeklē vairākas klases, skolotājs pēc katras mācību 

stundas dezificē darba virsmas. 

4. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts elpceļu infekcijas gadījums skolā: 

4.1.Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka 

pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, nekavējoties telefoniski 
informējot tiešo vadītāju, doties mājās un sazināties ar ģimenes ārstu; 

4.2.Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā, darbinieks lieto sejas masku 

vai mutes un deguna aizsegu; 

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

noslēdzis darbnespējas lapu); 
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4.4.Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 

4.4.1.izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā (izolātorā) un, ja nepieciešams, 

nodrošināta tā paša pieaugušā/medmāsas, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms 

tam, klātbūtne; lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais un 

darbinieks lieto sejas masku vai deguna/mutes aizsegu (sejas maskas atrodas katrā 

skolas klašu telpā); 

4.4.2.pedagogs, kurš izolē izglītojamo, nekavējoties telefoniski informē 
direktori/medmāsu; 

4.4.3.medmāsa/direktore sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā, un informē attiecīgās klases 

audzinātāju; 

4.4.4.izglītojamais atgriežas skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

4.5.Ja darbiniekam vai izglītojamam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; 

4.6.Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē 

izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna 
aizsegus, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un 

nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles 

centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

5. Mācību organizēšana: 

5.1.Mācības skolā tiek organizētas klātienē; 

5.2.Klases ir nošķirtas, savstarpēji noslēgtas, ilgākā laika posmā nemainās to 

sastāvs, izglītojamie tiek regulāri reģistrēti e-klasē; 

5.3.Mācību procesa laikā skolas ieejas durvis ir slēgtas; 

5.4.Mācību stundu saraksts iespēju robežās tiek veidots pēc bloku principa; 

5.5.Mācību stundu un starpbrīžu sākuma un beigu zvani netiek lietoti; 
5.6.Mācību darbs tiek organizēts pēc sekojošiem laikiem: 

0.stunda 7.45-8.25 

1.stunda 8.30-9.10 

2.stunda 9.15-9.55 

3.stunda 10.00-10.40 

4.stunda 10.45-11.25 pusdienas 1.-3.klasei 

5.stunda 11.30-12.10 pusdienas 4.-6.klasei 

6.stunda 12.15-12.55 pusdienas 7.-9.klasei 

7.stunda 13.00-13.40 

8.stunda 13.45-14.25 
9.stunda 14.30-15.10 

5.7.Starpbrīžos izglītojamiem ir aizliegts bez atļaujas pamest skolas telpas; 

5.8.Starpbrīdi un/vai dinamisko pauzi nosaka mācību priekšmeta skolotājs, 

pārliecinoties par situāciju gaitenī; 

5.9.Ja klasē notiek tikai viena mācību stunda, skolotājs pirms izglītojamo laišanas 

starpbrīdī pārliecinās par situāciju gaitenī; 

5.10.Lai mazinātu izglītojamo plūsmu starpbrīžos, labierīcības var apmeklēt arī 

stundas laikā, par to iepriekš brīdinot skolotāju. Stundas laikā vienlaicīgi no klases 

nedrīkst iziet vairāk kā 2 skolēni; 
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5.11.Izglītojamie, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 

tikai attālināti, mācās pēc e-klasē ievietotajām mācību stundu lapām, kā arī e-

klasēs sazinās ar mācību priekšmetu skolotājiem un vienojas par atgriezeniskās 

saites sniegšanu; 

5.12.Kā vienotā saziņas platforma starp skolēniem/skolotājiem/vecākiem tiek 

noteikta skolvadības sistēma e-klase.lv; 

Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar skolēniem norisinās klātienē, e- 

klasē, ZOOM vidē, telefoniski, MSTeams.  
5.13.Konsultācijas tiek organizētas gan klātienē, ievērojot Valstī noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības, gan neklātienē attālināti, iepriekš ar 

priekšmeta skolotāju vienojoties par konsultācijas laiku; 

5.14.Klātienes konsultācijas var apmeklēt tikai iepriekš piesakoties; 

5.15. Pagarinātās dienas grupu darbība tiek organizēta, ievērojot Valstī noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības un atbilstoši Rīgas Igauņu pamatskolas 

pieņemtajiem iekšējās kārtības noteikumiem 09.09.2019. Nr.PSI-19-4-nts. 

6. Interešu izglītības programmu īstenošana: 

6.1.Interešu izglītības programmas notiek gan klātienē, ievērojot Valstī noteiktās 

epidemioloģiskās drošības prasības, gan neklātienē; 
6.2.Interešu izglītības programmā var reģistrēt ne vairāk par 30 bērniem vienā 

grupā; 

6.3.Interešu izglītības programmas apguvē 2 m fizisku distancēšanos var neievērot 

tautas deju ansambļa dejotāji vienas grupas ietvaros; 

6.4.Nodarbības tiek rīkotas katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu 

krustošanos; 

6.5.Ārpusstundu pasākumu organizēšanā dot priekšroku pasākumiem ārpus 

telpām, ievērojot Valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. 

7.Citi norādījumi: 

7.1.Jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par 
konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamajiem vai Skolas darbiniekiem, 

ja tādi būs; 

7.2.Ja tiek organizēts kāds pasākums ārpus Skolas telpām, tad par pasākuma 

apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti izglītojamie, viņu vecāki. Tiek veikta 

skolēnu un darbinieku uzskaite pasākumā. 

7.3.Ja skolā vai sabiedrībā būs palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 

infekciju, tiks apsvērta iespēja izmantot sejas maskas vai pāriet uz attālinātu 

mācību procesu lokālā grupā vai visā skolā (atkarībā no riska pakāpes). 

7.4.Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību izstrādātās kārtības 

ieviešanu un uzraudzību ir direktora vietnieki izglītības jomā, medicīnas māsa un 
saimniecības pārzinis.  

7.5. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti 

klātienē un e-klases elektroniskajā žurnālā, kā arī tā tiek publiskota skolas tīmekļa 

vidē. 

 

Direktore                                                                                                      U.Aivars 

Igaune 67601428 

 
 


