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Liepājas Centra sākumskola 

 Uliha iela 33, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 27874167, centrassk@liepaja.edu.lv, 

www.centrassk.liepaja.edu.lv 

 

Apstiprinu:  

direktore ______________________  

Kristīne Bārdule  

2021.gada 8.februārī 

Grozījumi Liepājas Centra sākumskolas kārtībā  

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Izdota saskaņā ar: 

Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai 26.punktu  

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm piesardzības pasākumuīstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

2002.gada 27.decembra ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 

profesionālās vidējās izglītības programmas” 

Valsts izglītības satura centra izstrādātās “Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai” 

(Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm Covid-19 izplatības laikā) 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 2020.gada 1.augusta 

 

I Vispārīgie jautājumi 

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

infekcijas izplatību, kas ir saistoša visiem skolas darbiniekiem, skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem 

un skolēniem. 

2. Kārtībā noteiktas informēšanas, distancēšanās, higiēnas prasības, skolēnu un darbinieku veselības 

stāvokļa uzraudzības prasības saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu, 

simptomiem, indivuāliem profilakses pasākumiem un rīcību. 

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic skolas medicīnas māsas. Pedagogi un medicīnas 

māsas apmāca izglītojamos par higiēnas prasību ievērošanu un izpildi, personīgo atbildību par 

veselības stāvokļa uzraudzību, šajā kārtībā noteikto uzturēšanās kārtību un distancēšanās ievērošanu.  

4. Kārtība tiek publicēta skolas tīmekļa vietnē. Skolas darbinieki un skolēnu likumiskie pārstāvji ar 

parakstu apliecina, ka iepazinušies ar kārtību. Parakstot kārtību, tiek apliecināta iepazīšanās ar tās 

saturu un atbildība to ievērot (Pielikums Nr.1). 

 

II Informēšana 

5. Skolas ēku vestibilos informatīvā nolūkā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem. 

6. Pirms mācību procesa atsākšanas klātienē vecāki ar bērniem pārrunā maskas nēsāšanas 

nepieciešamību un pareizus maskas uzlikšanas un noņemšanas principus (pielikums Nr.3), roku 

mazgāšanu, dezinficēšanu un distancēšanos. 
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7. Gadījumā, ja vecākiem ir negatīva attieksme pret normatīvajā regulējumā noteiktajiem 

ierobežojumiem un vecāki nevēlas rakstīt iesniegumu par izglītības īstenošanu ģimenē, skola rīkojas 

atbilstoši rīcības shēmā (pielikums Nr.2) noteiktai kārtībai. 

8. Rima Lagzdiņa un Lonija Hotunceva un klašu audzinātājas pirmajā klātienes mācību dienas mācību 

stundā informē skolēnus par masku nēsāšanu, roku mazgāšanu, dezinficēšanu un distancēšanos. 

9. Rima Lagzdiņa un Lonija Hotunceva informē skolas darbiniekus par aktualitātēm epidemioloģiskās 

drošības  ievērošanā, par masku nēsāšanu, roku mazgāšanu, dezinficēšanu un distancēšanos, 

atsākoties mācību procesam klātienē. 

10. Vecāki vai likumiskie pārstāvji informē skolēna klases audzinātāju par jebkādu skolēna prombūtnes 

iemeslu (slimība, ģimenes apstākļi, cits), izmantojot e-klases pastu. 

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

sazinās ar skolas medicīnas māsu, sniedzot informāciju par: 

11.1. 1.-3.klašu skolēniem Rimai Lagzdiņai tel.Nr.29767124 

11.2. 4.-6.klašu skolēniem Lonijai Hotuncevai tel.Nr.26593636 

12. Skolas medicīnas māsa, saņemot informāciju par to, ka skolēns vai darbinieks inficējies ar Covid-19, 

ziņo par to Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai nodaļai, Izglītības 

pārvaldei un sastāda saslimušās personas kontaktpersonu sarakstu saskaņā ar SPKC noteiktiem 

kritērijiem. 

13. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas medicīnas māsa sarakstu nosūta uz e-pastu 

kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus un ziņo par 

kontaktpersonu skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” 

atbildīgajai personai. 

14. Ja skolai, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus 

pretepidēmijas pasākumus, skolas direktore par šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 

III Distancēšanās nodrošināšana 

15. 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. 

16. Skolēnus vecāki vai likumiskais pārstāvis atved līdz skolas ārdurvīm. 

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

distancēšanos. 

18. Uzsākoties mācību procesam klātienē, vienam skolēnam tiek nodrošināti 3 m2 no mācību norises 

telpas platības. 

19. Atbildīgā par distancēšanās prasību ievērošanu koplietošanas gaiteņos ir klases audzinātāja. 

20. Ģērbtuvi vienlaikus izmanto vienas klases skolēni, nepārsniedzot 15 minūtes, klases audzinātāja 

pārliecinās, ka skolēni tajās neuzturas ilgāk kā nepieciešams, lai novietotu vai uzvilktu virsdrēbes. 

21. Skolas darbinieki uzrauga, lai labierīcību telpās vienlaikus nav vairāk skolēnu, cik tajās ir faktiski 

izmantojamie sēdpodi un/vai pisuāri. 

22. Uzsākoties mācību procesam klātienē, ēdināšanas laiki tiek noteikti ar rīkojumu.  

23. Atbildīgā par distancēšanās noteikumu ievērošanu starp skolēniem pusdienu laikā ir klases 

audzinātāja.   

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

koplietošanas trauki. 

 

mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv
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IV Higiēnas pasākumi 

25. 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. 

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

27. 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. 

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

29. Skolēni un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

30. Darbinieki un skolēni mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus – sejas 

maskas. 

31. Vecāki nodrošina bērnam sejas masku, ierodoties skolā pirmajā klātienes mācību dienā. Skola 

pirmajā klātienes mācību dienā izsniedz skolēnam vienu sejas masku.  

32. Vecāki ir atbildīgi par sejas makas atbilstošu kopšanu (pielikums Nr.3). 

33. Skola izsniedz skolēnam jaunu sejas masku, ja iepriekšējā ir nolietota. 

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

atzveltnes, datoru tastatūras, sporta inventāru. 

35. Klases telpas pēc katras mācību stundas vēdina vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes), 

vestibila/gaiteņa telpu vēdina pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes), 

atverot visus logus un durvis.  

36. Klases audzinātāja ir atbildīga par starpbrīža plānošanu savas klases skolēniem, lai tiktu saglabāts 

dažādu klašu skolēnu nesaskaršanās princips. 

37. 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 

38. Pirms ierašanās skolā, skolēna veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz skolēna vecāku vai 

likumisko pārstāvju atbildību. 

39. 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.  

40. Ja skolēnam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas līdzīgi 

augšējo elpceļu slimībām, par to jāinformē skolas medicīnas māsa, iesniedzot ārsta izziņu. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. Pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību skolēnu veselības stāvoklim. 

45. 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) 



4 
 

atbalsta personālam vai administrācijas pārstāvim. 2.-6.klases skolēns var doties pie medicīnas 

māsas patstāvīgi.  

46. Skolas medicīnas māsa nodrošina skolēna izolāciju medicīnas māsas kabinetā aiz aizslietņa. 

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

temperatūras mērījumu un izjautā skolēnu par viņa pašsajūtu. 

48. 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.  

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

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

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

telpas. 

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

par atbilstošu veselības stāvokli, ko iesniedz klases audzinātājai.  

52. 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. 

53. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība ir darbinieka atbildība. 

54. 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. 

55. 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.  

56. Pēc darbinieka došanās mājās, apkopēja dezinficē virsmas, kurām darbinieks pieskāries, un izvēdina 

telpas. 

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

atbilstošu veselības stāvokli. 

58. 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 

59. 1.-6.klašu pedagogi strādā attālināti – veic savu ikdienas darbu no mājām vai no izglītības iestādes. 

60. 1.-3.klašu pedagogi nodrošina skolēniem integrētu mācību saturu apguvi un konsultācijas attālināti, 

mācību satura apjoms ir samazināts par 50%. 

61. 4.-6.klašu pedagogi nodrošina skolēniem mācību darbu un konsultācijas attālināti, mācību satura 

apjoms ir samazināts par 30%. 

62. 1.-6.klašu skolotāji pēc nepieciešamības organizē skolēniem individuālas konsultācijas klātienē, 

ievērojot šajā kārtībā noteiktos nosacījumus. 

63. 1.-3.klašu pedagogi nedēļas plāna kopsavilkumu veido skolas izveidotajā koplietošanas dokumentā 

līdz iepriekšējās nedēļas trešdienai plkst.15.00, tajā ietver mācību priekšmetus un veicamos 

uzdevumus.   
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64. 4.-6.klašu pedagogi nedēļas plāna kopsavilkumu veido skolas izveidotajā koplietošanas dokumentā 

līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai plkst.15.00, tajā ietver sasniedzamos rezultātus (turpmāk tekstā 

– SR), resursus, vērtēšanu, tiešsaistes stundas, pārbaudes darbus.   

65. Direktores vietniece izglītības jomā Ivetai Ziedkalnei nedēļas plāna kopsavilkumu 3.klasēm izskata 

līdz ceturtdienai plkst.15.00, 4.-6.klasēm izskata līdz piektdienai plkst.15:00. 

66. Konkrētās mācību stundas plāns ietver informāciju par tēmu, SR, veicamajiem uzdevumiem, saiti uz 

izmantojamām vietnēm, resursiem, vērtēšanu, darba iesniegšanas laiku un vietu. 

67.  1.-3.klašu pedagogi ceturtdienā līdz plkst.17.00 nosūta skolēnam un vecākiem e-klases pastā mācību 

plāna kopsavilkumu un mācību plānu mācību priekšmetos nedēļai, tajā ietver sasniedzamos 

rezultātus, darba gaitu, izmantojamos resursus, vērtēšanas veidu, darba iesniegšanas laiku un vietu. 

68. 4.-6.klašu pedagogi konkrētās mācību stundas plānu konkrētajā dienā 8.30 ieraksta e-klasē – jauna 

stunda – tēma/SR, pielikumi pievienoti pie tēmas/SR, norāda darba iesniegšanas vietu.  

69. Darbus 4.-6.klašu skolēni iesniedz līdz konkrētās dienas 17.00, ja skolotāja nav norādījusi garāku 

darba izpildes laiku. 

70. 1.-3.klasēs tiešsaistes mācību stundas skolotāji organizē 1 – 2 reizes nedēļā, sazinoties ar vecākiem, 

lai palīdzētu skolēnam pieslēgties mācību stundai. 

71. 4.-6.klasēs vienā dienā var tikt  organizētas līdz trīs tiešsaistes mācību stundām. To sākums ir 9.20 

– 10.00, 10.20 – 11.00, 11.20 – 12.00, 12.20 – 13.00. 

72. Tiešsaistes mācību stunda tiek pārtraukta vai skolēns tiek atslēgts no tiešsaistes mācību stundas, ja 

parādās nekorektas ziņas tērzēšanā vai neētiska uzvedība, kas traucē citu skolēnu un skolotāja darbu, 

par to tiek ziņots direktorei whatsapp saziņā. 

73. Ja ārēju faktoru dēļ neizdodas tiešsaistes mācību stunda, skolotājs informāciju par veicamo darbu 

ieraksta e-klases dienasgrāmatā, pie konkrētās stundas tēmas, pievieno pielikumā darba lapas.  

74. Tiešsaistes konsultācijas tiek plānotas un organizētas no plkst. 12.00. 

75. Skolotājam ir tiesības un pienākums uzaicināt skolēnu uz tiešsaistes konsultāciju. 

76. Skolēniem, kas mācās attālināti, mājas darbi netiek uzdoti.  

77. Skolotāji nodrošina atgriezenisko saiti skolēniem par viņu sniegumu pēc iesniegto darbu 

izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā. 

78. Pedagogi saziņai ar vecākiem izmanto e-klases pastu, sms un whatsapp. 

79. Pedagogi atbild uz skolēnu un vecāku uzdotajiem jautājumiem e-klasē jautājuma saņemšanas dienā. 

80. Skolotāji, kuriem ir fakultatīvās nodarbības piedāvā skolēniem papildus materiālus mācībām. 

81. Skolotāju palīgi sadarbojas ar skolotāju, veido nepieciešamos materiālus, palīdz pārbaudīt darbus, 

individuāli (tiešsaistē/ e-klases pastā, whatsapp saziņā) konsultē skolēnus, kuriem tas nepieciešams. 

82. Klases žurnāli aizpildāmi kā klātienes nodarbībās. Ir ierakstāma noteikta mācību nodarbības tēma 

un, ja ir saņemta atgriezeniskā saite no skolēna skolotājas norādītajā datumā, tad tiek uzskatīts, ka 

skolēns mācību stundā ir piedalījies, 

83. Ja skolēns neiesniedz darbu skolotāja norādītajā laikā, žurnālā tiek atzīmēts “nv” un tiek nosūtīts 

atgādinājums par nepieciešamību iesniegt darbu skolēnam un vecākam e-klases pastā tajā dienā, kad 

darbs ir jāiesniedz. Norāda darba iesniegšanas laika pagarinājumu. 

84. Ja darbs netiek iesniegts pagarinātajā laikā, skolotāja ziņo e-klases pastā skolēna klases audzinātājai 

par neiesniegtajiem darbiem līdz piektdienai plkst 15.00. 

85. Klases audzinātāja piektdien nosūta informāciju vecākiem un skolēniem par konkrēto skolēnu 

neiesniegtajiem darbiem, norādot: “Darbi (mācību priekšmetos) jāiesniedz līdz nākamās nedēļas 

trešdienai. Ja darbi netiks iesniegti, tiks piesaistīts atbalsta personāls”. 

86. Skolotāji informē klases audzinātāju par darbu iesniegšanu. 
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87. Ja darbi netiek iesniegti atkārtoti pagarinātajā laikā, klases audzinātāja e-klases pastā informē sociālo 

pedagogu, norādot skolēnu vārdus, uzvārdus, mācību priekšmetus, kuros darbi nav iesniegti. 

88. Klases audzinātāja ievada e-klasē informāciju par skolēnu kavējumiem (attaisnos kavējumus, kurus 

vecāki būs pieteikuši). 

89. Pirmajā tiešsaistes stundā audzinātājas organizē klases stundu savas klases skolēniem, sniedz 

informāciju par ētikas pamatprincipiem tiešsaistes nodarbībās: 

22.1tiešsaistes mācību stundās ievēro darba kultūru (mikrofons ieslēgts, kad skolēns sniedz 

atbildi, nerunā reizē, kamera ir ieslēgta, tērzēšana tikai par tēmu, fonā nav TV, radio, 

pieklājīgs apģērbs, atrašanās savā darba vietā, pēc nodarbības atslēdzas no tiešsaistes 

stundas); 

22.2skolēns nformē skolotāju e-klases pastā vai SMS, vai whatsapp saziņā par tehniskām 

problēmām, kā rezultātā nav iespējams pieslēgties stundai; 

22.3mācību stundā tiek atzīmēts “n”, ja skolēns nav informējis skolotāju par pieslēgšanās 

problēmām tiešsaistes mācību stundai, kamera nav ieslēgta un skolēns neatbild; 

22.4informē skolēnus, ka saziņā ar vecākiem tiks noskaidrots skolēna nepiedalīšanās iemesls 

mācību stundā. 

90. Skolā izmantojamās atālinātās mācīšanās formas: 

23.1.Tiešsaistes (Teams, Zoom, e-klase) stundas, 

23.2.Google, Office 365 dokumenti, 

23.3.Whatsapp grupas, 

23.4.Uzdevumi.lv, Soma.lv, citas, skolēniem zināmas, interneta vietnes, 

23.5.Darba lapas, 

23.6.Patstāvīgie pētnieciskie darbi, 

23.7.Atgriezeniskā saite kā watsapp ziņa, informācija e-klasē. 

91. Projekta dienas 2020./2021.m.g. janvārī, februārī un martā tiek atceltas, veiksmīgi uzsāktos projekta 

darbus skolotāji vada attālināti. 

92. Atbalsta personāls sadarbojas ar pedagogiem, sniedz sociālo, psiholoģisko un pedagoģisko atbalstu 

skolēniem un vecākiem pēc nepieciešamības. 

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

sazinās, izmantojot e-klases pastu, whatsapp vai telefoniski. 

 

Saskaņots: 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes  

 

vadītājas vadītājas vietniece _________________________ 

Inga Ekuze  

2020.gada 8.februārī 
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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/
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Pielikums Nr.2  
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Pielikums Nr.3 

 

 
 

Animācija bērniem par masku nēsāšanas nepieciešamību Covid-19 pandēmijas laikā 
https://www.youtube.com/watch?v=KfcAQUz2GuQ&ab_channel=Slim%C4%ABbuprofilaksesunkontrolescentrs 

Mistera Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa 
https://www.youtube.com/watch?v=T6iR7LG33tw&ab_channel=Slim%C4%ABbuprofilaksesunkontrolescentrs  

https://www.youtube.com/watch?v=KfcAQUz2GuQ&ab_channel=Slim%C4%ABbuprofilaksesunkontrolescentrs
https://www.youtube.com/watch?v=T6iR7LG33tw&ab_channel=Slim%C4%ABbuprofilaksesunkontrolescentrs

