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KRIMULDAS NOVADA DOME 

GARLĪBA MERĶEĻA LĒDURGAS PAMATSKOLA 
Reģ. Nr. 4312900169 

„Skola”, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads, LV-4012 

Tālruņi: 640 64456, 27744020 (pamatskolā), 27744021 (pirmsskolas grupās); 

e-pasts: ledurgasskola@krimulda.lv 
 

 

Izglītības procesa organizācijas kārtība Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas 

izplatības laikā  

31.08.2020. Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

 72. panta pirmās daļas 2. punktu 

 un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem 

 Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi “Izglītības procesa organizācijas kārtība Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas izplatības laikā” 

(turpmāk – Noteikumi) nosaka izglītības procesa organizēšanas kārtību Garlība Merķeļa 

Lēdurgas pamatskolā epidemioloģiskās situācijas laikā.  

2. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgi Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas (turpmāk 

– skola) darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. 

3. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  ir ievērojami šādi epidemioloģiskās drošības 

pamatprincipi: 

3.1. veselības uzraudzība; 

3.2. rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā. 

3.3. distancēšanās pasākumi; 

3.4. higiēnas nodrošināšana;  

3.5. informēšanas kārtība. 

4. Papildus šiem Noteikumiem ir jāievēro Slimību profilakses un kontroles centra publicētie 

ieteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (https://spkc.gov.lv/lv/). 
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II. Veselības uzraudzība un informācijas aprites kārtība 

5. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus 

(turpmāk – vecāki) par nepieciešamību regulāri sekot līdzi savam veselības stāvoklim, 

īpaši, ja parādās Covid-19 infekcijas simptomi. Skola informē par ikdienā veicamajiem 

individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas 

simptomi. Pie skolas ziņojuma dēļa izliek brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties 

personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes. 

6. Skola skolvadības sistēmā “E–klase” nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka:  

6.1. izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā; 

6.2. situācijā, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes, ir jāievēro pašizolācijas 

vai mājas karantīnas nosacījumi;  

6.3. ja izglītojamais kavē kādu no mācību stundām, izglītojamā vecākiem nekavējoties 

telefoniski ir jāinformē klases audzinātājs par kavējuma iemeslu. 

7. Saziņai ar vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma “E–klase”, operatīvai saziņai – 

telefoniska informācijas apmaiņa. 

8. Skolas darbiniekiem, kuri pieder Covid-19 infekcijas riska grupai (seniori un personas ar 

hroniskām saslimšanām), ir pienākums sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ārstēt 

hronisko saslimstību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, 

nedoties uz skolu ar Covid-19 infekcijas slimības pazīmēm.   

9. Skolas darbiniekiem par savu neierašanās iemeslu ir nekavējoties jāinformē skolas 

direktore. 

10. Ja skolā vai Krimudas novada teritorijā palielinās inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, 

mācību process, saskaņojot ar iestādes dibinātāju, var tikt organizēts daļēji vai pilnībā 

attālināti. 

 

III. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolā 

11. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums), 

darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski 
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informēt skolas direktori un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanas režīmu. 

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

darbnespējas lapu). 

13. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

13.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, tiek nodrošināta tā paša 

pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne. 

13.2. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamajam un darbiniekam jālieto sejas 

maskas;  

13.3. klases audzinātājam jāsazinās ar izglītojamā vecākiem, kam nekavējoties jāierodas 

pēc izglītojamā.  

13.4. izglītojamais skolā var atgriezties tikai saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.  

13.5. ja darbiniekam vai izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

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

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos atsevišķā telpā, 

nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas, sazinās ar izglītojamā vecākiem un 

nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 

(turpmāk – SPKC) reģionālās nodaļas epidemiologam. Vienlaikus skola par notikušo 

informē Krimuldas novada domi.  

15. Saziņu ar SPKC veic skolas direktore vai direktores vietniece izglītības jomā. 

 

IV. Distancēšanās pasākumi 

16. Sākumskolas klasēs un mācību priekšmetos, kuros nav nepieciešamība pēc telpas speciāla 

aprīkojuma mācību satura apgūšanai, mācību process notiek klasei individuālā mācību 

telpā. 

17. Vienas klases izglītojamajiem skolā tiek norādīta ieteicamā vieta, kur uzturēties starpbrīdī, 

lai mazinātu izglītojamo pārvietošanās plūsmu un kontrolētu starpbrīža laikus starp 

mācību stundām. 

18. Lai nodrošinātu distancēšanos, skolā tiek izliktas informatīvās zīmes un skolotāji seko 

līdzi noteiktajai izglītojamo plūsmai skolas gaiteņos. 
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19. Skolas ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties lielākam skaitam cilvēku, ir 

izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām.  

20. Izglītojamie tiek regulāri informēti par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas 

nepieciešamību.  

21. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas garderobē tiek izvietotas redzamā vietā pie 

ieejas garderobē, ar tiem izglītojamos iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās 

ievērošanu skolas garderobē atbild apkopēja–garderobiste. 

22. Izglītojamo distancēšanās prasības skolas ēdnīcā tiek izvietotas redzamā vietā pie ieejas 

ēdnīcā, ar tiem izglītojamos iepazīstina klases audzinātāji. Par distancēšanās ievērošanu 

skolas ēdnīcā atbild klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji, pie kuriem ir 

notikusi mācību stunda. 

23. Izglītojamo ēdināšana skolā tiek organizēta divos 20 minūšu starpbrīžos, katrai klašu 

grupai ievērojot savu noteikto laiku. 

24. Izvērtējot riskus, skolā drīkst organizēt pasākumus, kuros iespējams distancēties, un 

pasākumus ārpus telpām.  

25. Skolas apmeklētāji pirms skolas apmeklējuma sazinās ar darbinieku, kura kompetencē ir 

skolas apmeklētāju interesējošā jautājuma risināšana un vienojas par apmeklējuma laiku. 

Klātienes apmeklējuma laikā skolas apmeklētāji ievēro valstī noteiktās distancēšanās un 

higiēnas prasības. 

26. Vecāku un citu personu (kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento 

institūciju amatpersonas un darbinieki un personas, kuras izglītības iestādē ieradušās 

sniegt pakalpojumus) pienākums ir informēt apkopēju–garderobisti par ierašanās iemeslu. 

Apkopēja–garderobiste paziņo skolas darbiniekam par apmeklētāja ierašanos. Par katru 

apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, 

uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājiem, ienākot 

skolas telpās, vēlams lietot sejas masku vai cita veida mutes un deguna aizsegu. 

27. Ja epidemioloģiskā situācija atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības 

administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un, tai skaitā, ir 

nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, skola izstrādā atbilstošu 

izglītības procesa organizēšanas plānu, kurā paredz, ka: 

27.1. mācību saturs tiek pielāgots situācijai – attālinātam mācību procesam;   

27.2. tiek veidots mācību stundu plāns nedēļai, vairākām nedēļām vai mēnesim no 

izglītojamā perspektīvas un specifiski konkrētajai situācijai;  

27.3. mācību stundas tiek plānotas blokos, mācību priekšmetu skaitu dienā samazinot 

vienas mācību jomas ietvaros.  
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28. Pēc vecāku ieskatiem izglītojamie skolā var lietot atbilstošus individuālos aizsardzības 

līdzekļus, lai mazinātu inficēšanās riskus.  

 

V. Higiēnas nodrošināšana 

29. Visiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku 

higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski vienreizējie roku 

nosusināšanas līdzekļi), kā arī skolas telpās ir izvietoti līdzekļi roku dezinfekcijai (70% 

etanola šķīdums vai cits roku dezinfekcijas līdzeklis, kas ir iedarbīgs pret 

koronavīrusiem). 

30. Skolas telpās, t.sk., tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem skaidri salasāma 

informācija par higiēnas prasībām. 

31. Mācību procesa laikā izglītojamajiem un darbiniekiem jālieto tikai personīgie 

rakstāmpiederumi, nepieļaujot iespēju, ka rakstāmpiederumi tiek nodoti no vienas 

personas citai. 

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

galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas 

līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). 

33. Durvju rokturi, kāpņu margas, kā arī citi telpu elementi, kuriem var pieskarties ar rokām, 

tiek dezinficēti pēc katra starpbrīža. 

34. Mācību process notiek telpās, kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu, 

atverot logus. Telpu vēdināšanu veic katru starpbrīdi.  

35. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits (t.sk. 

skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles u.c.). Vietās, kur tas nav iespējams, 

(piemēram, datorklase, mūzikas kabinets, mājturības kabinets u.c. kabineti) pēc katras 

klases stundas beigām tiek dezinficētas koplietošanas virsmas. 

36. Skolēnu autobuss tiek regulāri tīrīts, un dezinficētas visas koplietošanas virsmas. 

Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, skolēnu autobusos jālieto sejas maskas vai cita 

veida mutes un deguna aizsegi. Skolēnu autobusā nedrīkst pārvadāt skolai nepiederošas 

personas. 

37. Lai novērstu drūzmēšanos, gaidot skolēnu autobusu un iekāpjot skolēnu autobusā, 

pagarinātās grupas skolotāji kontrolē izglītojamo un to pavadošo personu plūsmu. 
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VI. Rīcība pirmsskolas grupās 

38. Izglītojamo pieņemšana un nodošana notiek grupas garderobē. Pārējās grupas telpās 

vecākiem atrasties aizliegts.  

39. Grupās netiek pieņemti bērni ar elpceļu infekcijas simptomiem (klepus, iesnas). 

40. Ja izglītojamajam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, 

elpas trūkums) atrodoties mācību iestādē: 

40.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā telpā, un tiek nodrošināta tā paša pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtne.  

40.2. lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamajam (ja tas ir iespējams) un 

darbiniekam jālieto sejas maskas;  

40.3. grupas skolotājai jāsazinās ar izglītojamā vecākiem, kam nekavējoties jāierodas pēc 

izglītojamā.  

40.4. izglītojamais mācību iestādē var atgriezties tikai saskaņā ar ģimenes ārsta 

norādījumiem.  

40.5. ja darbiniekam vai izglītojamam, atrodoties iestādē, ir konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

41. Pirmsskolas grupās nedrīkst atrasties personas (darbinieki, vecāki), kurām ir noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes. Vecākiem, ieejot bērnudārzā, jāveic roku dezinfekciju, kā arī ieteicams lietot 

masku vai cita veida mutes un deguna aizsegu.  

42. Jaunākās grupas izglītojamajiem, organizējot adaptāciju, iespēju robežās to nodrošina bez 

vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes.  

43. Visiem izglītojamajiem un pirmsskolas darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja ievērot roku 

higiēnu (roku mazgāšana ar siltu tekošu ūdeni un ziepēm, higiēniski vienreizējie roku 

nosusināšanas līdzekļi, roku dezinfekcijas līdzekļi).  

44. Telpu tīrīšanu un dezinfekciju veic atbilstoši apstiprinātajam telpu uzkopšanas grafikam.  

45. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta katrai izglītojamo grupai atsevišķi grupas telpā. 

46. Pēc iespējas gultas guļamtelpā izvieto tālāk vienu no otras. Izglītojamo guldināšanā ievēro 

principu ”galva pret kājām”.  

47. Grupās neizmantot mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī 

izglītojamie nedrīkst nest uz pirmsskolas grupām rotaļlietas no mājām. Rotaļlietu 

dezinfekcija nav pieļaujama.  

48. Lai nodrošinātu distancēšanos, kopīgie grupu pasākumi netiek organizēti.  
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VII. Noslēguma jautājumi 

49. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki un pakalpojumu sniedzēji tiek iepazīstināti ar 

šiem noteikumiem ar skolvadības sistēmas “E-klase” un skolas mājaslapas 

www.ledurgasskola.lv palīdzību. 

50. Iekšējie noteikumi „Izglītības procesa organizācijas kārtība Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas izplatības laikā” 

stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 
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Pielikums Nr. 1 

Informācija par higiēnas prasībām: 

Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, 

pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma. 

Ja nav iespējams nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni–dezinficē rokas ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar 

vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus. 

Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

Ievēro 2 metru distanci un nepulcējies koplietošanas telpās. 
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Pielikums Nr. 2 

Informācija par distancēšanās prasībām skolas ēdamzālē: 

Uz pusdienām dodies kopā ar klasi un pavadošo pedagogu, ievērojot divu metru distanci no 

citu klašu izglītojamajiem. 

Ierodoties ēdamzālē, tūlīt ieņem vietu pie klasei norādītā galda. 

Bez vajadzības nepārvietojies pa ēdamzāli. 

Pēc pusdienām ēdamzāli atstāj, ievērojot distancēšanās prasības. 

Neaizmirsti rūpīgi nomazgāt rokas pirms un pēc ēdienreizēm. 
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Pielikums Nr. 3 

Informācija par distancēšanās prasībām skolas garderobē: 

Garderobē ievēro divu metru distances marķējuma zīmes. 

Marķējuma zīmes drīkst neievērot vienas klases izglītojamie; 

Lai nekavētu pārējos izglītojamos, atstāj virsdrēbes un pārvelc maiņas apavus bez liekas 

uzkavēšanās. 

Klausi apkopējas-garderobistes norādījumus. 


