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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Kokneses novada Iršu pagastā 

 

2020.gada 24.augustā                                                                                                            Nr. 1-1/20/45-R 

 

Kārtība, kādā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 

izplatības ierobežošanai 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  

noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25., 26.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

  

1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas 

izplatību Pērses sākumskolā (turpmāk tekstā: Iestāde, vai Skola), lai pēc iespējas mazinātu audzēkņu, 

skolotāju un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu Izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot 

tādus piesardzības pasākumus kā informēšana, higiēna, personu veselības stāvokļa uzraudzība un 

distancēšanās. 

1.2. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, 

drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c.) klātbūtne. 

1.3. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus, vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību 

sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem 

un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.  

1.4. Vecāki, likumiskie pārstāvji atved audzēkni pie iestādes ārdurvīm un pārliecinās, ka skolēns tiek uzņemts 

iestādē, tāpat pēc mācībām sagaida skolēnus tikai pie iestādes ārdurvīm. 

1.5. Audzēkņi ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē.   

1.6. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai  klasei  vai klašu 

grupai atsevišķi.  

 

2. Programmu īstenošanas vietas un iestādes darba laika organizācija  

 

2.1.Saskaņā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem Skola realizē mācību procesa “A” 

modeli.  
2.2.Mācību procesa modelis var tikt mainīts, izvērtējot epidemioloģisko stāvokli Skolā, pašvaldībā, valstī, 

organizējot mācības pilnībā klātienē vai attālināti. 

2.3.Izglītības programmas tiek īstenotas : adresē “Pērses pamatskola”, Irši , Iršu pag., Kokneses nov., LV-

5108  

2.4. Pērses sākumskolas darba laiks: katru darba dienu no plkst. 7:30 – 18:00  
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2.5. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas, mācību stundas ilgums –40 minūtes, starpbrīžu ilgums –10 

minūtes. Mācības notiek no 8:30 līdz 15:20 ( pagarināto grupu un interešu izglītības nodarbības ieskaitot). 

 

3. Komunikācija un saziņa, audzēkņu reģistrācija  

 

3.1.Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar audzēkņiem norisinās klātienē, saziņa ar vecākiem tiek 

nodrošināta izmantojot dažādas formas: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klases pastā  vai  izvēloties 

efektīgāko pieejamo saziņas formu un veidu.  

3.2. Audzēkņu apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā atbilstoši stundu sarakstam. 

 

4. Informēšanas pasākumi 

 

4.1.Skolas direktores p.i.  koordinē noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību skolā; 

4.2.Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

4.3.Skolas telpās - redzamās vietās, pie abām ieejām skolā un skolas gaiteņos  skaidri salasāmas norādes par 

2 m distances ievērošanu no citām klašu grupām un citiem izglītojamajiem; 

4.4.Zēnu, meiteņu un darbinieku tualetēs, kā arī gaitenī pie izlietnēm skaidri salasāmas norādes par pareizas 

roku higiēnas ievērošanu; 

4.5.Izglītojamā vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē skolas vadība, ja izglītojamajam konstatēta 

Covid-19 infekcija; 

 

5. Distancēšanās pasākumi 
 

5.1. Mācības notiek klātienē un skola nodrošina distancēšanās iespēju, koplietošanas telpu (garderobju, 

gaiteņu) piepildījumu un izglītojamo plūsmas organizēšanu. 

5.2. Skola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos: 

5.2.1. Izglītojamo vecāki vai viesi skolā ienāk tikai  pēc iepriekšējas  pieteikšanās pie pedagogiem vai 

skolas administrācijas un reģistrējoties pie skolas dežuranta. Skolas dežurante seko, lai tiktu 

ievērota roku higiēna un kājās uzvilktas bahilas; 

5.2.2. Jaunākā vecumposma ( 1.5- 4 gadi) bērni kopā ar vienu no vecākiem skolā ienāk un no skolas  

iziet pa galvenajām durvīm; 

5.2.3. 5 un 6 gadīgie bērni skolā ienāk bez vecāku klātbūtnes. Līdz grupai viņus nepieciešamības 

gadījumā pavada skolas dežurante; 

5.2.4. 1.-6.klašu plūsmu regulē skolas dežurante un dežūrskolotāji; 

5.2.5. Izglītojamie ārpus izglītības iestādes mācību stundu, starpbrīžu un pagarinātās grupas laikā 

atrasties nedrīkst. Izņemot, ja tas saistīts ar mācību procesu kopā ar pedagogu vai dodoties uz 

ēdnīcu pusdienās. 

5.3.Skola nosaka mācību stundu sākumu un beigu laiku klasēm pēc stundu saraksta (pie ziņojumu dēļa); 

5.4.Mācību stundu saraksts sakārtots klašu komplektos 1./3.klase, 2./4.klase un 5./6.klase, ievērojot optimālo 

skolēnu skaitu katrā klasē. Atsevišķos mācību kabinetos tas izkārtots citādi, atkarībā no telpas platības. 

5.5. Klašu audzinātāji nodrošina regulāru telpu vēdināšanu starpbrīžos. 

5.6.Klašu audzinātāji dežurē skolā pēc grafika (pie ziņojumu dēļa). 

5.7. Ārpusstundu pasākumi notiek ievērojot distancēšanās un higiēnas prasības. 

5.8.Tiem audzēkņiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (mājās), kamēr 

pārējie mācās izglītības iestādes telpās, skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina 

atgriezenisko saiti. 
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6. Higiēnas pasākumi 

 

6.1.Darbinieki un izglītojamie lieto personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas u.c. mācību līdzekļus; 

6.2. Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm gan pirms un pēc ēšanas, gan pēc tualetes apmeklējuma 

vai pastaigas ārā; 

6.3.Skolas tehniskie darbinieki un pedagogi regulāri atgādina par roku higiēnu; 

6.4. Pie skolas ieejām, sporta zālē, ēdnīcā, datorklases, 2.stāvā pie ieejas pirmsskolas grupā iespējams 

dezinficēt rokas ar 70 % etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli. 

6.5. Skolas dežurante mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu tīrīšanu un 

dezinfekciju. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, virsmas 

tualetēs, u.c.) 

6.6. Dienas beigās skolas apkopēja veic visas skolas uzkopšanu un koplietošanas virsmu dezinfekciju. 

6.7. Pirmsskolas grupu telpās dezinfekcija tiek veikta pēc grafika. To dara skolotāja palīgs. 

 

7. Veselības stāvokļa uzraudzība 

7.1. Darbiniekiem, kuri ir Covid-19 infekcijas riska grupā- seniori un darbinieki  ar hroniskām slimībām, 

jāseko savam veselības stāvoklim, jāievēro profilakses pasākumi. Ja palielinās Covid-19 infekcijas risks- 

izmanto medicīnisko sejas masku vai nodrošina mācību darbu attālināti. 

7.2.Ja izglītojamajam skolā parādās infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, elpošanas traucējumi) , 

priekšmetu skolotājs par to informē vadību. Skolas vadība sazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

aizbildņiem. Izglītojamais dodas mājās vecāku pavadībā. 

 

8. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana 

8.1. Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas un pusdienot klases un grupiņas dodas pēc noteikta laika grafika :  

8.1.1. 1.-.6.klašu skolēniem pusdienas plkst.11:40 

8.1.2. Pirmsskolas grupu bērniem -  brokastis plkst. 8:20, pusdienas  plkst.12:00, bet launags – 

plkst.15:30  

8.1.3. Pirmsskolas grupas bērni brokasto un ēd launagu grupas telpā skolas 2.stāvā. 

8.2.  Klašu grupas uz pusdienām ved tā priekšmeta skolotājs, pie kura bijusi mācību stunda; 

8.3. Priekšmetu skolotāji nodrošina plūsmas organizēšanu pie mazgātnēm skolas ēdnīcā; 

8.4. Pēc pusdienām klašu grupa no ēdnīcas uz skolu atpakaļ dodas kopā; 

 

9. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums izglītojamajam 

9.1.Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, 

elpas trūkums), skola: 

9.1.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā, ja nepieciešams ( atbilstoši izglītojamā vecumam), nodrošina 

dežuranta klātbūtni; 

9.1.2. Lai novērstu dežuranta inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes 

aizsegu, bet dežurants- medicīnisko sejas masku; 

9.1.3. Sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā; 

9.2.Ja darbiniekam vai izglītojamajam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts NMPD.  

 

10. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums personālam 

10.1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties 

mājās, informēt iestādes administrāciju un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko rīcību. 

10.2.  Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 



4 
 

10.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas 

par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši  9.1.1 ; 9.1.2.; 9.1.3.  punktiem un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās nodaļas 

epidemiologam.  

10.4.  Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad darbiniekam 

ir jāievēro 14 dienu pašizolācijā. 
 

11. Noslēguma jautājumi 

 
11.1. Kārtība var tikt grozīta vai papildināta mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. 

11.2. Skolas darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki/aizbildņi tiek iepazīstināti ar kārtību. Tā pieejama 

e-klasē “Skolas jaunumos”.  

11.3. Par iepazīšanos ar kārtību kādā Pērses sākumskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid- 19 izplatības ierobežošanai parakstās iestādes noteiktās formas veidlapā ( 1.pielikums). 

 

 

Direktores p.i.                                                                                S.Kalniņa 
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1. pielikums  

Pērses  sākumskolas  iekšējiem noteikumiem 

“Kārtība, kādā tiek veikti 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

Izplatības ierobežošanai” 

K O K N E S E S  N O V A D A  D O M E  

P Ē R S E S  S Ā K U M S K O L A  
Reģ. Nr. 4511903092  Izglītības iestāžu reģistrā 

Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108 

Tālrunis +37165163511; e-pasts: perses.sk@inbox.lv 

 

 
 

Ar iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek veikti epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid- 19 izplatības ierobežošanai”  iepazinos: 

 
N.p.k.  Vecāka/aizbildņa 

vārds, uzvārds 

Paraksts Datums 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
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K O K N E S E S  N O V A D A  D O M E  

P Ē R S E S  S Ā K U M S K O L A  
Reģ. Nr. 4511903092  Izglītības iestāžu reģistrā 

Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108 

Tālrunis +37165163511; e-pasts: perses.sk@inbox.lv 

 

 

 
 

Ar iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā Pērses sākumskolā tiek veikti 

epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 izplatības ierobežošanai”  

iepazinos: 

 

 
N.p.k.  Darbinieka vārds, uzvārds 

 

Paraksts Datums 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
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K O K N E S E S  N O V A D A  D O M E  

P Ē R S E S  S Ā K U M S K O L A  
Reģ. Nr. 4511903092  Izglītības iestāžu reģistrā 

Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108 

Tālrunis +37165163511; e-pasts: perses.sk@inbox.lv 

 
 

Ar iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā Pērses sākumskolā tiek veikti 

epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 izplatības ierobežošanai”  

iepazinos: 
 

N.p.k. Klase Skolēna vārds, uzvārds Paraksts Datums 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     
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