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Jelgavas novada pašvaldības 2021.gada 30.augusta Rīkojums Nr. JNP/3-2/20/180 

Par mācību procesa nodrošināšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, 

kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību Lielplatones pamatskolā-atbalsta 

centrā (turpmāk – izglītības iestādē), īstenojot mācību un audzināšanas procesu klātienē 

grupas ietvaros izglītības iestādē un tās internātā - dienesta viesnīcā.  

1.2. Kārtība ir saistoša izglītības iestādē izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, kā 

arī izglītojamiem, kas izmanto internātā. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku izglītības 

iestādes iekšējās kārtības noteikumu, Darba kārtības noteikumu, Internāta iekšējās kārtības 

noteikumu un starp izglītības iestādes un personu noslēgtā līguma noteikumu pārkāpumu.  

1.3. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar izglītības iestādes 

direktora rīkojumu. 

1.4. Atbildīgā persona koordinē un atbild par procesu organizēšanu: 

1.4.1. par bērnu un nodarbināto testēšanu; 

1.4.2. skolēnu un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli;  

1.4.3.sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu 

pārbaudi; 

1.4.4.koplietošanas telpu izmantošanu u.c. 

1.5. Izglītības iestāde – katras klases internāta skolotāji -  iepazīstina izglītojamos, viņu 

likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus ar šo minēto Kārtību. 

1.6. Atbildīgais par izglītības iestādes mājas lapu:  

1.6.1. izglītības iestādes mājas lapā izveido un regulāri atjauno sadaļu “Covid-19 

informācija”, kurā ievieto  Kārtības aktuālo informāciju par atbildīgajām personām, 

noteikumiem, turpmāko rīcību; 

1.6.2. ievieto šo Kārtību e-klasē, izglītojamiem un darbiniekiem nosūta uz e-pasta adresēm.  

1.7. Izglītības iestādē personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības 

aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu. 

1.8. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  

1.8.1. informēšana;  



1.8.2. distancēšanās;  

1.8.3. higiēna;  

1.8.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.  

1.9. Izglītības iestādes personālam ieteicams izmantot lietotni “Apturi Covid”.  

1.10. Izglītības iestāde izglītības procesu organizē klātienē. Lai maksimāli nodrošinātu drošu 

vidi, klātienes izglītības procesā ir tiesības piedalīties izglītojamiem, pedagogiem un 

darbiniekiem tikai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai sadarbspējīgu 

vakcinācijas, vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda pēc atbildīgās personas  pieprasījuma. 

1.11. Izglītības iestāde sadarbībā ar “Gulbja laboratoriju” organizē testēšanu tiem 

izglītojamiem, pedagogiem un darbiniekiem, kuriem nav sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē 

publicētajam algoritmam: 

1.11.1. testēšanas dienā līdz plkst. 09 30 katras klases pedagogs palīdz izglītojamiem 

testēšanai nepieciešamā materiāla savākšanas procesā;  

1.11.2. Izglītības iestāde nodod minēto izglītojamo un nodarbināto datus (vārds (vārdi), 

uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas 

adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības 

valsts, dzimšanas datums, klase, kurss un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā 

pārstāvja elektroniskā pasta adresi) “Gulbja laboratorijai”. Izglītības iestāde saņem testēšanas 

rezultātus; 

1.11.3. ja nodarbinātie atgriežas Izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības 

iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē 

Covid-19 testu veic patstāvīgi “Gulbja laboratorijā”; 

1.11.4. izglītojamiem, kuri nevar nodot testu vispārīgā kārtībā veselības stāvokļa dēļ, un kuri 

atgriežas Izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas 

grafikā, katru pirmdienu un trešdienu Covid-19 testēšanas skrīningu izlases veidā atbilstoši 

Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam un sadarbībā ar 

laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, Izglītības iestādes medmāsa veic testu SARS-CoV-2 

vīrusa antigēnu noteikšanai – COVID-19 Antigen Rapid Test (Swab); 

1.11.5. pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības 

iestādi. 

 

 

2. Vispārīgie informēšanas noteikumi 

2.1. Izglītības iestādes vestibilos un katrā gaitenī (vismaz vienā redzamā vietā) tiek izvietota 

vispārīgā informācija par distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības 

prasībām. Pie mācību telpām, koplietošanas telpām un iekārtām tiek izvietota speciālā 

bērniem saprotama informācija.  

2.2. Informatīvos materiālus sagatavo un pavairo atbildīgā persona un nodod tālākai 

izvietošanai ēkās un telpās.  

 

3. Vispārīgie distancēšanās noteikumi 

3.1.  Izglītības iestādes personāls un izglītojamie ievēro savstarpēju 2 metru distanci, kur tas 

iespējams, izņemot šajā Kārtībā noteiktajos gadījumos (mācību un audzināšanas procesā, kas 

noteikts klases vai grupas ietvaros):  



3.1.1. sporta nodarbības notiek telpās, kur katram izglītojamajam paredzēti 3m2 no pieejamās 

platības; 

3.1.2. ieeja izglītības iestādē tiek organizēta pa vienām ieejas durvīm un izmanto vienas 

kāpnes, izeja no izglītības iestādes notiek pa otrām durvīm un otrām kāpnēm; 

3.1.3. vietās, kurās parasti notiek vai ir paredzama cilvēku pulcēšanās, atbildīgā persona 

marķē  grīdas (uzlīmē svītras), kuras norāda vienai klašu grupai paredzēto vietu vai platību, 

ievērojot 2 metru distanci starp grupām.  

 

4. Vispārīgie higiēnas noteikumi 

4.1. Izglītības iestādes personālam un izglītojamiem, ierodoties izglītības iestādes telpās ir 

pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju – mazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai 

dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli. 

4.2.  Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. Izglītības iestādes 

darbinieki skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas 

citai. 

4.3. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. 

skārienjutīgos ekrānus, datorus/tastatūras/peles u.c.). Vietās, kur tas nav iespējams, (piemēram 

datorklases) izglītības iestādes  apkopēji pastiprināti tīra koplietošanas virsmas. 

4.4. Bibliotēkas telpas izglītojamie apmeklē tikai klases un audzināšanas grupas ietvaros. 

4.5. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. Roku 

nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai stingri jākontrolē, lai izglītojamie lietotu 

dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam. 

4.6. Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami redzamās vietās.  

4.7. Mācību un audzināšanas procesa laikā mācību telpas vēdina katru starpbrīdi. Ja telpā 

darbojas automātiskās ventilācijas sistēma, tad izmanto tās. Gaiteņus vēdina mācību un 

audzināšanas nodarbību laikā. Vēdināšanu, atbilstoši kārtībai, nodrošina pedagoģiskais un 

tehniskais personāls. 

4.8. Izglītības iestādes dežuranti apkopēji, lietojot dezinfekcijas līdzekļus, regulāri veic telpu 

uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas (durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu 

roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces). 

4.9. Izglītības iestādes saimniecības daļas vadītājs nodrošina dezinfekcijas līdzekļu 

pieejamību pēc izglītības iestādes atbildīgās personas pieprasījuma.  

 

5. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību 

5.1. Izglītības iestādes personāls un izglītojamie ierodoties Izglītības iestādē, lieto mutes un 

deguna aizsegu, izņemot tos izglītojamos, pedagogus un darbiniekus, kuriem ir sadarbspējīgs 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 5.2. Izglītojamie no1.klases līdz 3.kursam klasēs mācību un audzināšanas nodarbību laikā 

sejas un deguna aizsegus nelieto.  

 5.3. Atbildīgais darbinieks novērtē nepieciešamību pēc sejas un deguna aizsegiem un grīdas 

apzīmējumiem. Izglītības iestādes saimniecības daļas vadītājs nodrošina sejas un deguna 

aizsegus un grīdas apzīmējumus pēc direktora vietnieces mācību darbā pieprasījuma.  

5.4. Izglītības iestādes personālam, izglītojamiem un vecākiem ir aizliegts ierasties un 

uzturēties Izglītības iestādes telpās, ja viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības 



pazīmes (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai ir apstiprināta 

Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju.  

5.5. Ja Izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

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

pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Izglītības iestādes 

atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks 

lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta 

norādījumu (ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

5.6. Ja izglītojamajam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), tad iestādē: 

5.6.1. Izglītības iestādes medicīnas darbinieks vai darbinieks izolē izglītojamo atsevišķā telpā. 

Ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina pieaugušā, kas kontaktējās ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais un 

darbinieks lieto deguna un mutes aizsegu; 

5.6.2. atbildīgā persona sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

5.6.3. izglītojamais ārstējas atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Izglītības iestādē 

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

5.7. Ja darbiniekam vai izglītojamam Izglītības iestādē ir konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

5.8. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Izglītības iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas 

slimību ierobežošanas kārtībai - izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 

mutes un deguna aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas 

epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv. 

5.9. Ja izglītojamam vai Izglītības iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un 

šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks 

īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas 

rekomendācijas Izglītības iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas 

noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. Tādā gadījumā Izglītības iestādes 

vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Izglītības 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 Izglītības iestādei 

tiek noteikta karantīna.  

5.10. Izglītības iestādē izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju 

saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai īsteno attālināti, ja 

izglītojamajiem vai tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikti 

obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības iestādē  ir 

izsludināta karantīna. 

 

 

 



6. Internāta-dienesta viesnīcas izmantošana 

Izmitinot izglītojamos internātā vai dienesta viesnīcā, ievēro šādus principus: 

6.1. koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek pieļauta 

izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

6.2. koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa, TV telpa) izmatošana tiek plānota, lai 

nodrošinātu 2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos; 

6.3. telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar ūdeni un ziepēm, kā arī tiek 

izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi; 

6.4. telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma 

informācija ar atgādinājumu par higiēnu; 

6.5. internāta dežuranti rūpīgi  tīra visas koplietošanas virsmas. 

 

 

7. Papildu noteikumi Lielplatones pamatskolas-atbalsta centram, kā speciālas izglītības 

iestādei 

7.1. Izglītības iestādes medicīnas personāls veic rūpīgu bērnu veselības novērošanu katru 

dienu. 

7.2. Izglītības iestādē ierobežo darbinieku vai aprūpētāju skaitu un to sastāva mainību. 

7.3. Izglītības iestādes direktora vietniece audzināšanas darbā organizē: 

7.3.1. izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem; 

7.3.2. vecāku tikšanos ar internāta skolotāju vai administrāciju pie Izglītības iestādes ieejas 

vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos; 

7.3.3.iespēju robežās organizē iekšējās norises un pasākumus (ēdienreizes, nodarbības, 

pastaigas, TV skatīšanos, spēles u.tml.) noteiktas klases vai grupas ietvaros, lai nodrošinātu 

distancēšanos.  

7.4. Pasākumos nedrīkst piedalīties personas ar elpceļu slimības simptomiem. 

7.5. Izglītības iestāde samazina koplietošanas telpu vienlaicīgu izmantošanu vairākām 

izglītojamo grupām (ēdināšanu organizē maiņās, nodrošinot 2 metru distanci starp galdiem). 

7.6. Internāta skolotājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, aprūpētajiem, nakts auklēm  

jāseko līdzi izglītojamo vai aprūpējamo personu roku mazgāšanas vai dezinfekcijas kvalitātei, 

ilgumam un biežumam, nodrošināt mitro salvešu pieejamību pēc nepieciešamības.  

7.7. Pēc iespējas gultas Internātā izvieto tālāk vienu no otras.  

7.8. Internātā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības 

pasākumus – distancēšanos un roku dezinficēšanu.  

7.8.1. Izglītojamo tuvinieku apmeklējumu iepriekš saskaņo ar Izglītības iestādi. Par katru 

apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 

apakšpunktam atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot 

vizītes laiku. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams 

epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi.  

7.8.2. vecāku un bērnu tikšanos Izglītības iestādē organizē atbilstoši laika apstākļiem – siltā 

laikā tikšanos organizē Izglītības iestādes teritorijā, pagalmā, kur vieglāk ievērot 

distancēšanos, sliktos laika apstākļos atsevišķā (apmeklētāju) telpā – 1. stāva gaitenī pie 

pacēlāja. 

7.8.3. Vienā apmeklējuma reizē ierodas ne vairāk kā viena persona (izņēmuma gadījumā 

vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). 



7.8.4. Tuvinieku apmeklējumi (iepriekš saskaņotie )drīkst būt tikai darba dienu darba laikā, 

kad darbā ir izglītības iestādes speciālisti, lai varētu kontrolēt, kā tiek ievērota distancēšanās 

un citi drošības pasākumi. Apmeklējuma laikā jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību. 

7.9. Attālināto mācību gadījumā Izglītības iestāde izglītojamiem vienu reizi divās nedēļās 

nodrošina pārtikas pakas, kuras izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji saņem skolā, 

pirms tam iesniedzot iesniegumu par pārtikas pakas nepieciešamību.  

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu direktora rīkojumu.  

8.2. Noteikumus piemēro tā, lai tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.  

 


