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OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

IKŠĶILES VIDUSSKOLA 
Reģ.Nr.40900013623, Skolas iela 2, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052  

Tālr.65030236, e-pasts: vidusskola@ikskile.lv, www.ikskilesvidusskola.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Ogres novadā 

 

2021.gada 1.septembrī Nr. 1-16/2-2021 

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ IKŠĶILES VIDUSSKOLA ORGANIZĒ IZGLĪTĪBAS 

PROCESU UN ĪSTENO EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS 

PASĀKUMUS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS 

IEROBEŽOŠANAI 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I  VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas 

veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par 

izglītojamo un nodarbināto testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu 

un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu 

pārbaudi, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu Ikšķiles vidusskolā 

(turpmāk – Skolā). 

2. Kārtība nosaka vienotas prasības Skolas izglītojamo (turpmāk – skolēnu), viņu vecāku vai 

likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki), nodarbināto un pakalpojumu sniedzēju rīcībai, 

organizējot un īstenojot izglītības procesu. 

3. Skolai ir tiesības nodot minēto skolēnu personas datus – vārds (vārdi), uzvārds, personas 

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

kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), dzimšanas datums, 

un pilngadīga skolēna vai nepilngadīga skolēna likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi 

attiecīgajai laboratorijai Covid-19 analīžu veikšanai. 

4. Skolai ir tiesības nodod laboratorijām nodarbināto datus – vārds (vārdi), uzvārds, personas 

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

kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), dzimšanas datums, 

izglītības iestādes nosaukums. 

 

II  INFORMĒŠANA 

 

5. Skolas saimniecības vadītājs labi redzamās un atbilstošās vietās izvieto šādu informāciju par 

piesardzības pasākumiem: 

5.1. par mutes un deguna aizsegu lietošanu Skolā; 

5.2. brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija, vai kurām ir konstatēts Covid-19, vai ir aizdomas par inficēšanos 
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ar to, vai parādījušies saaukstēšanās simptomi – paaugstināta temperatūra, galvassāpes, 

klepus, iesnas;  

5.3. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, roku dezinfekciju, kā arī par citiem 

drošības nosacījumiem, tiklīdz tādi ir noteikti; 

5.4. sanitārajās un tualešu telpās izvieto informāciju par pareizu roku mazgāšanu, higiēnas 

ievērošanas nosacījumiem. 

6. Klašu audzinātāji informē izglītojamos un vecākus par kārtību, kādā notiks mācību darbs skolā. 

7. Komunikācija ar izglītojamo vecākiem notiek, izmantojot Skolā noteikto galveno saziņas avotu  

e-klasi (www.e-klase.lv), skolas e-pastu (vidusskola@)ikskile.lv) un Skolas mājas lapu 

(www.ikskilesvidusskla.lv ) vai pa kontakttālruni 65055463. 

8. Izglītības iestādes vadītājs publisko šo kārtību Skolas tīmekļa vietnē. 

9. Ja Skolā tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad direktors par to informē Slimību profilakses 

un kontroles centru (turpmāk – SPKC) un Ogres novada Izglītības pārvaldi. 

10. Skolā noteiktās atbildīgās personas, kuras koordinē un uzrauga noteikto prasību un vadlīniju 

ievērošanu – Skolas direktore Ginta Liepiņa, tālrunis 65020992, e-pasts 

ginta.liepina@ikskile.lv un Skolas saimniecības vadītājs Raivis Kābelis, tālrunis 29361253, 

e-pasts raivis.kabelis@ikskile.lv. 

11. Skolēna vecākiem / likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē attiecīgās klases 

audzinātājs, ja pastāv apstākļi, kas liedz piedalīties mācību procesā. 

12. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), Skola: 

12.1. izolē skolēnu atsevišķā telpā pie medicīnas kabineta; 

12.2. medmāsa sazinās ar skolēna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

12.3. 8. – 12. klašu skolēni, pēc medmāsas sazināšanās ar izglītojamā vecākiem, drīkst 

patstāvīgi doties mājās. 

13. Ja skolēnam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, vecāki nekavējoties informē skolēna klases 

audzinātāju, kurš sazinās ar iestādes direktoru tālākās rīcības plānošanai (1. pielikums). 

14. Skola testēšanu katru nedēļu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus 

pēc iepriekš noteikta grafika. Testēšana tiek organizēta klašu ietvaros pedagoga vadībā, un 

testēšanas procesu koordinē skolas medmāsa E. Dundure-Ričika. 

15. Ja skolēns iegūst sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, viņa vecāki vai 

pilngadīgs skolēns par to informē klases audzinātāju vienas darba dienas laikā. 

16. Skola saziņā ar skolēniem un vecākiem ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un 

publiskošanas principus. 

 

III  DISTANCĒŠANĀS 

 

17. Distancēšanās nodrošināšanai Skolā veic šādus piesardzības pasākumus: 

17.1. Skolas darbinieki, pedagogi, skolēni un vecāki vietās, kur tas, iespējams, ievēro divu 

metru fizisku distanci, izņemot vienas klases ietvaros izglītības programmas apguvē 

iesaistītos skolēnus; 

17.2. Skola organizē un kontrolē cilvēku plūsmu pie ieejām un garderobēs, ēdināšanas 

vietās; 

17.3. Direktora vietnieki izglītības procesu plāno tā, lai iespēju robežās  mazinātu to 

skolēnu skaitu, kuri nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazinātu šo grupu 

savstarpējo sastapšanos. 

18. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta Skolas ēdamzālē, organizējot apmeklētāju plūsmu. 

Skolēnu  pusdienu ēšanas starpbrīdis tiek organizēts trīs maiņās: 

18.1. 1. – 3. klase;  

18.2. 4. – 6. klase;  

18.3. 7. – 12. klase. 

18.4. 5. – 6. klašu grupā tiek nodrošinātas tikai kompleksās pusdienas, neiekļaujot izvēles 

ēdienkarti; 

http://www.e-klase.lv/
mailto:vidusskola@)ikskile.lv
http://www.ikskilesvidusskla.lv/
mailto:ginta.liepina@ikskile.lv
mailto:raivis.kabelis@ikskile.lv


3 

18.5. skolēnu launaga ēšanas starpbrīdī skolēni viens no otra ievēro drošu distanci, katra 

klase ēd pie sava galda; 

19. Skolēnu vecāki Skolas telpās netiek ielaisti. 

19.1. Skolēnu vecāku uzturēšanās Skolā iespējama tikai iepriekš vienojoties ar Skolas 

direktoru par tikšanās mērķi, vizītes laiku un vietu. Vizītes laikā visām iesaistītajām 

personām ir pienākums lietot mutes un deguna aizsegu, dezinficēt rokas tam 

paredzētajā vietā. 

20. Vecākiem ir tiesības pavadīt skolēnu uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām 

nodarbībām, uzturoties pie Skolas ieejas.  

21. Mācību ekskursijas plāno sadarbībā ar uzņēmumiem, muzejiem, izstādes organizētājiem 

u.c., nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos.  

22. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu 

priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām. 

 

IV  HIGĒNAS IEVĒROŠANAS PAMATPRINCIPI 

 

23. Higiēnas prasību ievērošanai Skolā veic šādus piesardzības pasākumus: 

23.1. Skola nodrošina un kontrolē, lai skolēniem un Skolas darbiniekiem katrā klasē un 

koplietošanas telpās būtu pieejams – silts ūdens, šķidrās ziepes, roku dvieļi un 

dezinfekcijas līdzekļi;  

23.2. Skola nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros, 

atverot logu; 

23.3. Apkopējas veic regulāru koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un virsmu dezinfekciju 

un vēdināšanu; 

23.4. Skolēni un Skolas darbinieki mācību procesa laikā iekštelpās lieto mutes un deguna 

aizsegu, atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai;  

23.5. Skolā klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās mutes un deguna 

aizsegu var nelietot: 

23.5.1. skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

23.5.2. personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem; 

23.5.3. 1. – 3. klašu skolēni, bet viņiem maskas jālieto, atrodoties koplietošanas 

telpās; 

23.5.4. Skolas darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

klātienes mācību procesā un koplietošanas telpās. 

24. Skolas direktors, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā var 

pieņemt ar dibinātāju saskaņotu, pamatotu lēmumu par masku lietošanu visiem skolēniem 

un / vai Skolas darbiniekiem. 

25. Skola nodrošina, ka visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas 

prasību ievērošanu. 

26. Transportā, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus, ikvienam jālieto mutes un deguna aizsegs 

(izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam). 

27. Par šajā nodaļā minēto personīgās higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga katra persona. 

 

V  PERSONAS VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA 

 

28. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, Skolā 

veic šādus piesardzības pasākumus: 

28.1. Skola veic regulāru sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kontroli 

skolēniem un Skolas darbiniekiem; 

28.2. Skola sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, organizē skolēnu un 

darbinieku testēšanu, atbilstoši Slimību un kontroles centra (turpmāk – SPKC) 
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tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.  

29. Skola kontrolē, lai Skolas telpās neuzturas personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija; vai personas, kurām ir konstatēts Covid-19, vai ir aizdomas par 

inficēšanos ar to, ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai parādījušies 

saaukstēšanās simptomi – paaugstināta temperatūra, galvassāpes, klepus, iesnas, caureja, 

vemšana. 

30. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm vai saaukstēšanās 

simptomiem – paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, caureja, vemšana – klātbūtne. 

31. Skolēni ar infekcijas slimības pazīmēm līdz vecāku ierašanās brīdim tiek izolēti atsevišķā 

telpā. 

 

VI  IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA 

 

32. Izglītības ieguves procesu Skolā organizē klātienē atbilstoši Skolas apstiprinātam nodarbību 

sarakstam. 

33. Skola izglītības ieguves procesu var īstenot attālināti, saskaņojot ar dibinātāju, šādos 

gadījumos: 

33.1. skolēniem, kuru mācību priekšmeta pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas 

(karantīna, izolācija) pasākumi; 

33.2. skolēniem, kuru mācību priekšmeta pedagogs nevar īstenot mācību procesu klātienē 

citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu, pamatotu iemeslu dēļ;  

34. Lēmumu par izglītības procesa organizācijas maiņu no klātienes uz attālinātām mācībām 

Skola saskaņo ar dibinātāju. 

35. Par izglītības procesa organizācijas modeļa maiņu nekavējoties tiek informēti vecāki un 

Skolas darbinieki. 

36. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā, Skola izvērtē katras klases individuālo situāciju un 

atbilstoši tai plāno mācību formu. 

37. Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu un norisi organizē atbilstoši valstī 

noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām interešu izglītībā.  

38. Nodarbības organizē katrai grupai atsevišķi, nepieļaujot grupu savstarpēju mijiedarbību. 

39. Interešu izglītības darba organizācijā ievēro šajā kārtībā minētos nosacījumus. 

40. Ārpusstundu pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi, dodot 

priekšroku pasākumiem ārpus telpām. Došanās izglītojošās ekskursijās notiek, organizējot 

transportu katrai klasei atsevišķi vai kopīgu transportu atsevišķām skolēnu grupām, kuras 

ikdienā darbojas kopā. 

 

VII  NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

41. Kārtība var tikt grozīta, papildināta, izbeigta, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

42. Skolas darbinieki, skolēni un vecāki tiek iepazīstināti ar kārtību, kādā Ikšķiles vidusskolā 

tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

43. Atzīt par spēku zaudējušus Ikšķiles vidusskolas 2020. gada 28. augusta iekšējos noteikumus 

Nr. 1-16/3-2020 “Kārtība, kādā Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā izglītības iestādē 

Ikšķiles vidusskolā tiek organizēts izglītības process un tiek veikti epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

Direktore (paraksts) G. Liepiņa 

 

 
Liepiņa 65020992 


