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7. Ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija, skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji nekavējoties 

sazinās ar skolas medicīnas māsu, sniedzot informāciju par: 

8. 1.-3.klašu skolēniem Rimai Lagzdiņai tel.Nr.29767124 

9. 4.-6.klašu skolēniem Lonijai Hotuncevai tel.Nr.26593636 

10. Skolas medicīnas māsa, saņemot informāciju par to, ka skolēns vai darbinieks inficējies ar 

Covid-19, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai un SKPC Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

 

III Distancēšanās nodrošināšana 

11. Skolas telpās drīkst atrasties tikai skolas darbinieki un skolēni. Pakalpojumu sniedzēji un 

apmeklētāji ierodas skolā, iepriekš piesakoties. Vecāki vai likumiskie pārstāvji, pavadot vai 

sagaidot skolēnu, atrodas skolas teritorijā, ievēro distancēšanās noteikumus. 

12. 1.klases skolēnus vecāki vai likumiskais pārstāvis atved līdz skolas ārdurvīm, kur skolēnus sagaida 

skolas darbinieks. 

13. Pēc mācību stundām vecāki vai likumiskais pārstāvis skolēnu sagaida pie skolas ieejas, ievērojot 

distancēšanos. 

14.  Distancēšanās prasības koplietošanas gaiteņos: 

14.1. Vienai klasei nav jāievēro distancēšanās; 

14.2. Skolēnu grupa, ko veido vairākas paralēlklases ievēro minimālās distancēšanās 

prasības. 

14.3. Atbildīgs par distancēšanās prasību ievērošanu koplietošanas gaiteņos ir pedagogs 

saskaņā ar dežūru grafiku.   

15. Distancēšanās skolas ģērbtuvēs: 

15.1. Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 

minūtes, ģērbtuves var izmantot kā ierasts, pārbaudot, vai skolēni tajās neuzturas ilgāk kā 

nepieciešams, lai novietotu vai uzvilktu virsdrēbes.  

15.2. Lai novērstu drūzmēšanos garderobēs, skolēniem ieteicams ierasties skolā: 

15.2.1. 1.klases skolēni ierodas skolā 30 minūtes pirms 1.mācību stundas 

15.2.2. 2.klases skolēni ierodas skolā 20 minūtes pirms 1.mācību stundas 

15.2.3. 3.klases skolēni ierodas skolā 10 minūtes pirms 1.mācību stundas 

15.2.4. 4.klases skolēni ierodas skolā 30 minūtes pirms 1.mācību stundas 

15.2.5. 5.klases skolēni ierodas skolā 20 minūtes pirms 1.mācību stundas 

15.2.6. 6.klases skolēni ierodas skolā 10 minūtes pirms 1.mācību stundas 

16. Distancēšanās skola sporta ģērbtuvēs: 

16.1. Ģērbtuvi vienlaikus izmanto vienas klases skolēni. 
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16.2. Nākamās klases skolēni ģērbtuvē neienāk, kamēr iepriekšējā nav atstājusi ģērbtuvi. 

17. Distancēšanās skolas labierīcību telpās: 

17.1. Skolas darbinieki uzrauga, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk skolēnu, cik tajās 

ir faktiski izmantojamie sēdpodi un/vai pisuāri. 

18. Ēdināšana tiek organizēta piedāvājot tikai kompleksās pusdienas:  

18.1. 1.klasēm plkst.12.00 

18.2. 2.klasēm plkst.11.00 

18.3. 3.klasēm plkst.13.00 

18.4. 4.klasēm plkst 10.40 

18.5. 5.-6.klasēm plkst 12.30 

19. Pusdienas 5.-6.klašu skolēni piesaka iepriekšējās nedēļas piektdienā skolas virtuves darbiniekam. 

Nepieciešamības gadījumā pusdienas vecāki vai likumiskais pārstāvis atsaka, zvanot pa tālruni 

27757228 ne vēlāk kā līdz konkrētās dienas 8.30. 

20. Atbildīgs par distancēšanās noteikumu ievērošanu starp skolēniem pusdienu laikā ir klases 

audzinātājs un skolotājs saskaņā ar dežūru grafiku ēdamzālē.   

21. Katram skolēnam uz galda tiek uzlikti galda piederumi, lai to paņemšanai netiktu izmantoti 

koplietošanas trauki. 

 

IV Higiēnas pasākumi 

22. Skolēni un darbinieki pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pastaigas ārā, apavu maiņas vismaz 

40 sekundes mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm. Roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos 

dvieļus. 

23. Skolēni un darbinieki, atrodoties skolā lieto maiņas apavus.  

24. Ierodoties skolā, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un apmeklētāji, dezinficē rokas ar tam 

paredzētu līdzekli, kas satur vismaz 70% etanola un atrodas skolas ēku 1.stāva vestibilā, pierakstās 

apmeklējuma žurnālā, kas atrodas pie dežurantes. 

25. Skolēni uz skolu ņem līdzi tikai mācību līdzekļus, nenes rotaļlietas no mājām. 

26. Skolēni un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

27. Skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji nodrošina skolēnu ar vienreiz lietojamiem cimdiem, ko 

izmantot, veicot eksperimentus dabaszinībās, ja skolēnam cimdu nav, tos nodrošina skola. 

28. Pēc mācību stundas, kad mācību kabinetā mainās skolēni, apkopēja dezinficē solu virsmas, krēslu 

atzveltnes, datoru tastatūras, sporta inventāru. 

29. Iespēju robežās starpbrīžos klases audzinātāja ar savas klases skolēniem dodas skolas pagalmā 

(Toma ielā), pastaigā uz parku (Uliha ielā), izvairoties no drūzmēšanās, ievērojot distanci ar citu 

klašu skolēniem. 
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30. Klases telpas regulāri vēdina laikā, kad skolēni neatrodas klases telpā (atrodas ārā, citā mācību 

priekšmeta klases telpā, pusdienās u.c.). 

31. Skolas apkopējas regulāri veic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, galdu 

virsmas, virsmas labierīcībās) dezinfekciju atbilstoši telpu uzkopšanas plānam. 

 

V Veselības stāvokļa uzraudzība un rīcība 

32. Skolēna veselības stāvokļa uzraudzība ģimenē: 

32.1. Pirms ierašanās skolā, skolēna veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz skolēna 

vecāku vai likumisko pārstāvju atbildību. 

32.2. Skolēna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim jāizvērtē skolēna veselības stāvoklis un, 

ja skolēnam novērojamas infekciju slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), īpaši 

augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, pieņemt lēmumu nevest skolēnu uz skolu.  

32.3. Ja skolēnam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas 

izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē skolas 

medicīnas māsa, iesniedzot ārsta izziņu. 

32.4. Skolēns nedrīkst apmeklēt skolu, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo 

kopā, piemērota mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) 

skolēnu noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

32.5. Ja skolēna mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim nav slimības pazīmju, skolēns drīkst apmeklēt skolu. Ja pašizolācijā esošajai personai 

parādās slimības pazīmes, skolēns nedrīkst apmeklēt skolu, kamēr nav noskaidrots slimības 

pazīmju iemesls. 

32.6. Skolēns nedrīkst apmeklēt skolu 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras 

apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu 

saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā. 

32.7. Skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji nodrošina skolēnu ar sejas aizsegu, ko izmantot 

nepieciešamības gadījumā. 

33. Skolēna veselības stāvokļa uzraudzība skolā: 

33.1. Pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību skolēnu veselības stāvoklim. 

33.2. Ja skolēnam, atrodoties skolā parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), 1.klases skolēnu pedagogs vai pedagoga palīgs pavada līdz medicīnas kabinetam vai 

lūdz palīdzību (zvana) atbalsta personālam vai administrācijas pārstāvim. 2.-6.klases skolēns 

var doties pie medicīnas māsas patstāvīgi.  

33.3. Skolas medicīnas māsa nodrošina skolēna izolāciju medicīnas māsas kabinetā aiz 

aizslietņa. 
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33.4. Skolēns izmanto savu sejas masku, ja tāda nav, to nodrošina skola, medicīnas māsa lieto 

medicīnisko sejas masku. 

33.5. Skolas medicīnas māsa veic virspusēju skolēna veselības stāvokļa novērtējumu, veicot 

ķermeņa temperatūras mērījumu un izjautā skolēnu par viņa pašsajūtu. 

33.6. Medicīnas māsa sazinās ar skolēna vecākiem vai likumisko pārstāvi, vienojas par 

skolēna nokļūšanu mājās. 1.-3.klasē skolēnu uz mājām nogādā vecāks, likumiskais pārstāvis 

vai norādītā kontakpersona (Pielikums Nr.1). 4.-6.klašu skolēni var doties mājās patstāvīgi, ja 

vecāki vai likumiskais pārstāvis to telefoniski saskaņo.  

34. Medicīnas māsa informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus par turpmāk veicamajiem obligātajiem 

soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni).  

35. Pēc skolēna aiziešanas/aizvešanas apkopēja dezinficē virsmas, kurām skolēns pieskāries, un 

izvēdina telpas. 

36. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem skolēniem, ievēro skolas “Higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma plānu”, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes reģionālās 

nodaļas epidemiologu. 

37. Ja skolēnam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un skolas 

turpmāko rīcību nosaka SPKC. 

38. Pēc slimošanas, kas ilgāka par trīs dienām, skolēns var atgriezties skolā, uzrādot ģimenes ārsta 

zīmi par atbilstošu veselības stāvokli, ko iesniedz klases audzinātājai.  

39. Par skolas kavējumu līdz trīs dienām skolēns uzrāda vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstītu zīmi, 

kas ir apliecinājums, ka skolēns nav bijis saskarē ar personu, kurai jāievēro mājas karantīna, nav 

atgriezies no valsts pēc kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu 

pašizolācija, ko iesniedz klases audzinātājai. Skolas medicīnas māsa veic virspusēju skolēna 

veselības stāvokļa novērtējumu. 

40. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība: 

40.1. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība ir darbinieka atbildība. 

40.2. Darbinieki vēro savu veselības stāvokli un nenāk uz darbu, ja novērojamas infekciju 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, 

par to informējot darba devēju. 

40.3. Darbinieki ņem līdzi sejas aizsegu, ko izmantot nepieciešamības gadījumā. 

40.4. Ja, atrodoties skolā, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), darbinieks par to telefoniski informē darba devēju un medicīnas māsu, un dodas 

mājās. Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju 

iemeslus.  
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41. Pēc darbinieka došanās mājās, apkopēja dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un 

izvēdina telpas. 

42. Ja darbiniekam tiks apstiprināta COVID-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un izglītības 

iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs.  

43. Darbinieks izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par 

atbilstošu veselības stāvokli. 

44. Ja skolēnam vai darbiniekam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Par skolēna veselības problēmām telefoniski tiek 

informēti skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji. 

 

VI Mācību procesa organizēšana 

45. Skolā mācību process tiek īstenots klātienē. 

46. Mācību stundas katras klases skolēniem tiek organizētas vienā klases telpā, izņemot mācību 

priekšmetus: informātika/datorika, dabaszinības, mūzika, matemātika 6.klasēm, angļu valoda, 

sports, mājturība un tehnoloģijas/dizains un tehnoloģijas, kā arī 4.-6.klašu skolēniem mācību 

stundas tiek organizētas blokos, lai nodrošinātu distancēšanos un mazinātu drūzmēšanos. 

47. Pedagogi veido mācību plānu nedēļai un nodrošina atgriezenisko saiti tiem skolēniem, kas atrodas 

pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās). 

48. Fakultatīvās nodarbības dažādu klašu skolēniem klases telpā tiek organizētas nepārsniedzot 15 

skolēnus, ievērojot distancēšanās prasības. 

49. Fakultatīvās nodarbības mūzikā (koris) dažādu klašu skolēniem aktu zālē tiek organizētas 

nepārsniedzot 30 skolēnus, ievērojot distancēšanās prasības. 

50. Fakultatīvās nodarbības sportā dažādu klašu skolēniem āra sporta laukumā tiek organizētas 

nepārsniedzot 30 skolēnus, sporta zālē tiek organizētas nepārsniedzot 15 skolēnus, ievērojot 

distancēšanās prasības. 

51. Konsultācijas mācību priekšmetos tiek organizētas nepārsniedzot 15 skolēnus, ievērojot 

distancēšanās prasības. 

52. Pagarinātās dienas grupas nodarbības tiek organizētas 1.klašu skolēniem, ievērojot minimālās 

distancēšanās prasības starp paralēlklašu skolēniem. 

53. Pēc pagarinātās dienas grupas vecāki vai likumiskais pārstāvis skolēnu sagaida pie skolas ieejas, 

ievērojot distancēšanos, telefoniski informē pagarinātās grupas audzinātāju par skolēna 

sagaidīšanas laiku. 

54. Mācību procesa īstenošanas jautājumos vecāki vai likumiskie pārstāvji un pedagogi savstarpēji 

sazinās, izmantojot e-klases pastu, whatsapp vai telefoniski. 
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Pielikums Nr.1 

 

Ja _____klases skolēnam __________________________________, atrodoties skolā, pasliktinās  

vārds, uzvārds 

veselības stāvoklis un ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nav iespējams sazināties, lai 

vienotos par skolēna nokļūšanu mājās, norādu papildus kontaktpersonas, ar kurām sazināties: 

 

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs: ______________________________________________________ 

 

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs:______________________________________________________ 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar “Liepājas Centra sākumskolas kārtību piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un esmu informēts/-a par primārajiem 

piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai un apņemos tos ievērot. 

Informācija par personas datu apstrādi 

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Centra sākumskola” 

(Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Uliha iela 33, Liepāja, tālrunis: 27874167, elektroniskā pasta 

adrese: centrassk@liepaja.edu.lv 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu 

iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv. 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – uzdevumu izpilde nodrošinot skolēnu drošību Liepājas 

Centra sākumskolā. 

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības tīmekļa vietnes 

www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika vai klātienē izglītības iestādes administrācijā, Liepājā, Uliha 

ielā 33. 

 

 

Vecāka Vārds, uzvārds: _______________________________________ 

 

Paraksts: __________________________ 

 

Datums: ___________________________ 

 

 

mailto:das@liepaja.lv
http://www.liepaja.lv/

