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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas  
izplatības ierobežošanas prasības 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija  
noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Izglītības likumu  
 

I Vispārīgie noteikumi 

 

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

infekcijas izplatību Laurenču sākumskolā: 

1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus; 

1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus; 

1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus; 

1.4. izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumus; 

1.5. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem; 

1.6. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību; 

1.7. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības. 

2. Kārtībā lietotie termini: 



2.1. klases kolektīvs – atsevišķa skolēnu grupa ar kopīgu klases telpu un konkrētu klases audzinātāju; 

2.2. piederoša persona – Laurenču sākumskolas skolēni, darbinieki un ēdināšanas firmas SIA “Arseja 

darbinieki; 

2.3. nepiederoša persona – Laurenču sākumskolas skolēna likumiskie pārstāvji, skolēna pilnvarotas 

personas un citas trešās personas; 

2.4. pakalpojuma sniedzējs – persona, kura ieradusies Laurenču sākumskolā sniegt kādu 

pakalpojumu (remontdarbi, tehniskās apkopes u.tml.) 

2.5. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās 

vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus 

apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos; 

2.6. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām 

personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības 

personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus 

citām personām; 

2.7. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai 

novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī 

persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos; 

2.8. pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums; 

2.9. pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā ārtelpās, kur 

norit privāts vai publisks pasākums; 

2.10. publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana. 

3. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību Laurenču sākumskolā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

3.1. informēšana; 

3.2. distancēšanās; 

3.3. higiēna; 

3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

4. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, Laurenču sākumskola labi redzamā vietā izvieto šādu 

informāciju par piesardzības pasākumiem: 

4.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes - klepus, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums; 

4.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, 

ja tādi ir noteikti; 



4.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 

5. Laurenču sākumskola kā galveno komunikācijas kanālu ar skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu 

likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarotām personām izmanto E-klases sistēmu, tiešsaistes tikšanās 

reizēm tiek izmantota Zoom platforma.  

6. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus: 

6.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci; 

6.2. neievērojot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto prasību, publiskās iekštelpās un ārtelpās 

vienlaikus pulcēties var: 

6.2.1. ne vairāk kā divas personas; 

6.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

6.2.3. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ; 

6.2.4. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; 

6.2.5. sportisti un sporta speciālisti sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. 

Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā 

amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai); 

6.2.6. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros; 

6.2.7. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji un orķestra mūziķi mēģinājumu, nodarbību un 

pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz amatiermākslu un interešu 

izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās; 

6.2.8. izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases ietvaros. 

6.3. ja, sniedzot publisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt 

divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 

minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus; 

6.4. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā 

transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās; 

6.5. ja pasākumu vai saimniecisku vai publisku pakalpojumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, 

netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās; 

6.6. saimniecisko vai publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta; 

6.7. ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas; 

6.8. atbilstoši iespējām un darba specifikai veicina attālinātā darba veikšanu  vai publisko 

pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu 



6.9. sniedzot publisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām mazina publiskajam pakalpojumam veltīto 

laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav 

nepieciešama visu pakalpojuma sniegšanas laiku. 

7. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus: 

7.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu 

saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70% etanola); 

7.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, 

peles, papīrs); 

7.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā 

rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam; 

7.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, 

īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, 

durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni); 

7.5. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko 

pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un 

pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes. 

8. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic šādus 

piesardzības pasākumus: 

8.1. publiska pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības 

pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas 

elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura 

traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu; 

8.2. darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, 

kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; 

8.3. katrā Laurenču sākumskolas korpusā reģistrē publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, 

uzvārds, paraksts), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas 

gadījumā. 

9. Fiziskas personas pienākums ir ievērot iepriekš minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora 

vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot. 

10. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators 

vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību, tai skaitā 

izvietojot paziņojumu pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietā. 



11. Laurenču sākumskolas pasākumu īstenošanai pasākumu organizators vai publisko pakalpojumu 

sniedzējs katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus: 

11.1. iespēja ievērot divu metru distanci; 

11.2. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks; 

11.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi; 

11.4. pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis; 

12. Laurenču sākumskolas pasākumu organizators vai publisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 

pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma organizēšanas vietā. 

13. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu objektā, kura platība pārsniedz 1000 

m2, pasākuma organizators izstrādā plānu minēto pasākumu īstenošanai. 

 

II Pulcēšanās ierobežojumi 

 

1. Maksimāli pieļaujamais personu skaits pasākumu vai pakalpojumu sniegšanas vietā – Laurenču 

sākumskolā, atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.360. 

2. Noteiktais maksimālais personu skaits pasākumu vai pakalpojumu sniegšanas vietā neietver 

darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu. 

3. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs: 

3.1. nodrošina 2m attālumu starp ēdamgaldiem, pie kuriem atrodas atsevišķi klašu kolektīvi; 

3.2. pēc katras ēdienreizes ēdamgaldus dezinficē; 

3.3. galda piederumus un trauku komplektus katram skolēnam un skolas darbiniekam izsniedz 

individuāli; 

3.4. iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas 

mājsaimniecības locekļi. Minētais apakšpunkts neattiecas uz Laurenču sākumskolas 

darbiniekiem un atsevišķiem klašu kolektīviem.  

 

III Izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumi 

 

1. Izglītības ieguves procesu organizē klātienē, ievērojot šīs kārtības I nodaļas 3.punktā noteiktos 

pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no 

tiem izrietošās prasības. Ja, organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt šīs kārtības I 

nodaļas 7.punktā un II nodaļā noteiktās prasības, tās var nepiemērot. 



2. Laurenču sākumskolas iekštelpās un ārtelpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes - klepus, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums. 

3. Laurenču sākumskolai nepiederošas personas drīkst uzturēties Laurenču sākumskolas iekštelpās, to 

iepriekš saskaņojot ar kādu no Laurenču sākumskolas darbiniekiem: 

3.1. zvanot pa tālruni 67347920 (1.-3.klašu korpuss) vai 67973322 (4.-6.klašu korpuss), norādot 

apmeklējuma mērķi, vēlamo datumu un laiku; 

3.2. rakstot e-pastu uz laurencuskola@sigulda.lv vai nosūtot vēstuli E-klases sistēmā, norādot 

apmeklējuma mērķi, vēlamo datumu un laiku. 

4. Laurenču sākumskolai piederoša persona veic temperatūras mērījumu, izmantojot temperatūras 

mērīšanas iekārtu, kas atrodas abu Laurenču sākumskolas korpusu ieeju vējtveros: 

4.1. ja iekārtā redzams zaļas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra līdz 37.1 grādi ieskaitot), personai 

ir atļauts ienākt Laurenču sākumskolas iekštelpās; 

4.2. ja iekārtā redzams sarkanas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra 37.2 grādi un vairāk), persona 

dodas pie skolas medicīnas māsas uz atkārtotu ķermeņa temperatūras mērīšanu: 

4.2.1. ja ķermeņa temperatūra saglabājas līdz 37.1 grādiem ieskaitot, persona turpina uzturēties 

Laurenču sākumskolas iekštelpās un drīkst doties plānotajās ikdienas gaitās; 

4.2.2. ja ķermeņa temperatūra ir 37.2 grādi un vairāk, persona rīkojas atbilstoši medmāsas 

norādījumiem un Laurenču sākumskolas izstrādātajām instrukcijām un kārtībām. 

5. Laurenču sākumskolai nepiederoša persona, kura ir Laurenču sākumskolas skolēna likumiskais 

pārstāvis vai pilnvarota persona un ir iepriekš pieteikusies apmeklējumam, veic temperatūras 

mērījumu, izmantojot temperatūras mērīšanas iekārtu, kas atrodas abu Laurenču sākumskolas 

korpusu ieeju vējtveros: 

5.1. ja iekārtā redzams zaļas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra līdz 37.1 grādi ieskaitot), personai 

ir atļauts ienākt Laurenču sākumskolas iekštelpās; 

5.2. ja iekārtā redzams sarkanas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra 37.2 līdz 37.5 grādi ieskaitot 

(iedegas 6 no 8 gaismas diodēm), persona vējtverī sagaida skolas medicīnas māsu vai skolas 

dežurantu uz atkārtotu ķermeņa temperatūras mērīšanu: 

5.2.1. ja ķermeņa temperatūra saglabājas līdz 37.1 grādiem ieskaitot, personai ir atļauts ienākt 

Laurenču sākumskolas iekštelpās; 

5.2.2. ja ķermeņa temperatūra ir 37.2 grādi un vairāk, persona nekavējoties pamet Laurenču 

sākumskolas teritoriju.  



5.3. ja iekārtā redzams sarkanas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra 37.6 grādi un vairāk (iedegas 

7-8 gaismas diodes), persona nekavējoties pamet Laurenču sākumskolas teritoriju. 

6. Laurenču sākumskolai nepiederoša persona, kura ir Laurenču sākumskolas 1.klases skolēna 

likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona, un 1.klases skolēns līdz rudens skolēnu brīvdienām 

izmanto atsevišķu ieeju. Likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona skolēnu drīkst pavadīt un 

sagaidīt garderobes telpā un līdz ieejas vārtiņiem 1.stāva vestibilā. Skolēnam temperatūra tiek mērīta 

ar digitālo bezkontakta termometru pie ieejas vārtiņiem 1.stāva vestibilā: 

6.1. ja temperatūra ir līdz 37.1 grāds ieskaitot, skolēns dodas plānotajās ikdienas gaitās; 

6.2. ja temperatūra ir 37.2 grādi un vairāk, skolēns dodas pie skolas medicīnas māsas uz atkārtotu 

ķermeņa temperatūras mērīšanu: 

6.2.1. ja temperatūra ir līdz 37.1 grāds ieskaitot, skolēns dodas plānotajās ikdienas gaitās; 

6.2.2. ja ķermeņa temperatūra ir 37.2 grādi un vairāk, skolēns rīkojas atbilstoši medmāsas 

norādījumiem un Laurenču sākumskolas izstrādātajām instrukcijām un kārtībām. 

7. Pakalpojuma sniedzējs vai Laurenču sākumskolai nepiederoša persona, kura nav Laurenču 

sākumskolas skolēna likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona, veic temperatūras mērījumu, 

izmantojot temperatūras mērīšanas iekārtu, kas atrodas abu Laurenču sākumskolas korpusu ieeju 

vējtveros: 

7.1. ja iekārtā redzams zaļas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra līdz 37.1 grādi ieskaitot), 

pakalpojuma sniedzējam vai Laurenču sākumskolai nepiederošai personai, kura nav Laurenču 

sākumskolas skolēna likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona, ir atļauts ienākt Laurenču 

sākumskolas iekštelpās; 

7.2. ja iekārtā redzams sarkanas krāsas signāls (ķermeņa temperatūra 37.2 grādi un vairāk), 

pakalpojuma sniedzējs vai Laurenču sākumskolai nepiederoša persona, kura nav Laurenču 

sākumskolas skolēna likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona, persona nekavējoties pamet 

Laurenču sākumskolas teritoriju. 

8. Ienākot Laurenču sākumskolas iekštelpās, Laurenču sākumskolai piederoša persona dezinficē rokas 

pie dezinfekcijas stacijas atbilstoši norādītajai informācijai. 

9. Ienākot Laurenču sākumskolas iekštelpās, Laurenču sākumskolai nepiederoša persona un 

pakalpojuma sniedzējs pierakstās reģistrācijas lapā (norāda vārdu un uzvārdu un parakstās) un 

dezinficē rokas pie dezinfekcijas stacijas atbilstoši norādītajai informācijai. 

10. Laurenču sākumskolā ir noteikti šādi stundu sākuma un beigu laiki, starpbrīžu ilgumi: 

 

 



 1.b, 1.d, 2.b, 3.b, 3.c   1.a, 1.c, 2.a, 2.c, 3.a 
RĪTAROSME 8:15 – 8:20  RĪTAROSME 8:25 – 8:30 

1. stunda 8:20 – 9:00  1. stunda 8:30 – 9:10 
BROKASTIS 9:00 – 9:20  2. stunda 9:20 – 10:00 

2. stunda 9:20 – 10:00  BROKASTIS 10:00 – 10:20 
3. stunda 10:10 – 10:50  3. stunda 10:20 – 11:00 

PUSDIENAS 11:00 – 11:30  4. stunda 11:10 – 11:50 
4. stunda 11:30 – 12:10  5. stunda 12:00 – 12:40 
5. stunda 12:20 – 13:00  PUSDIENAS 12:50 – 13:20 
6. stunda 13:10 – 13:50  6. stunda 13:20 – 14:00 
7. stunda 14:00 – 14:40  7. stunda 14:10 – 14:50 

 

 4. – 6. klasēm 
RĪTAROSME 8:15 – 8:20 

1. stunda 8:20 – 9:00 

BROKASTIS 9:00 – 9:15 
1.maiņa (4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.c) 

2. stunda 9:15 – 9.55 

BROKASTIS 9.55-10.10 
2.maiņa (4.a, 6.b, 6.a, 5.c) 

3. stunda 10:10 – 10:50 
4. stunda 11:00 – 11:40 

PUSDIENAS 

11:40 – 12:10 
1.maiņa (4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.c) 

12:10 – 12:40 
2.maiņa (4.a, 6.b, 6.a, 5.c) 

5. stunda 12:40 – 13:20 
6. stunda 13:30 – 14:10 
7. stunda 14:15 – 14:55 

 

11. Skolēni, dodoties uz mācību stundu āra teritorijā, izmanto klases kolektīvam norādīto izeju, 

neveidojot drūzmēšanos: 

11.1. 1.klases izmanto evakuācijas izeju pie 1.klašu garderobēm; 

11.2. 2.klases izmanto 1.-3.klašu korpusa centrālo ieeju; 

11.3. 3.klases izmanto izeju no vingrošanas zāles; 

11.4. 6.a klases skolēni izmanto evakuācijas izeju caur dienesta viesnīcu; 

11.5. 5.b, 5.c, 6.b, 6.c klase izmanto gaiteni, kurā atrodas direktora vietnieces izglītības jomā 

kabinets, ejot ārā pa evakuācijas izeju (Fischer slēpošanas centra pusē); 



11.6. 4.a, 4.b, 4.c, 5.a izmanto 4.-6.klašu korpusa centrālo ieeju. 

12. Katrs klases kolektīvs mācību un pagarinātās dienas ietvaros atrodas tikai klases kolektīvam 

noteiktajā mācību telpā, bet starpbrīžus un brīvstundas pavada klases kolektīvam noteiktajā mācību 

telpā vai savam klases kolektīvam norādītajā gaiteņa zonā (skat.attēlos), izņemot sporta un vācu 

valodas fakultatīvās un mācību stundas 3.-6.klasēm: 

12.1. 3.klasēm vācu valodas fakultatīvās un mācību stundas notiek 1.-3.klašu korpusa vācu valodas 

klasē, ievērojot piesardzības noteikumus.  

12.2. 4.-6.klasēm vācu valodas fakultatīvās un mācību stundas notiek 4.-6.klašu korpusa mājturības 

un tehnoloģiju klasē, ievērojot piesardzības noteikumus.   

 

1.-3.klašu korpuss – klašu atrašanās vietas un gaiteņu zonas: 

 

 



 
4.-6.klašu korpuss - klašu atrašanās vietas un gaiteņu zonas: 

 

 



 

13. Laurenču sākumskola veido un īsteno individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko 

saiti tiem skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai 

mājās), kamēr pārējie skolēni mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji attālināti.  

14. Skolēni jebkurā laikā apmeklē savam klases kolektīvam noteiktajai mācību telpai tuvāko tualeti. 

Tualetes telpās skolēni nedrūzmējas, kā arī ievēro piesardzības noteikumus.  

15. Mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības klases stundās klašu kolektīvi tiek iepazīstināti ar 

pareizas roku mazgāšanas noteikumiem, balstoties uz Slimību profilakses un kontroles centra 

ieteikumiem.  

16. Mācību grāmatas skolēni saņem savam klases kolektīvam noteiktajā mācību telpā pret parakstu.  

17. Katrā mācību telpā ir pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis.  

18. Planšetdatoriem un portatīvajiem datoriem, lai tos lietotu mācību stundas ietvaros, ir jāpiesakās 

vismaz 1 darba dienu iepriekš mākoņpakalpojuma Google Drive dokumentā “Planšetes un portatīvie 

datori”.  

19. Planšetdatori, portatīvie un stacionārie datori, kurus izmanto skolēni, tiek dezinficēti pēc katras 

lietošanas reizes. Dezinfekciju veic dienas apkopējs, bet par apkopēja informēšanu ir atbildīgs 

pedagogs. 

20. Sporta stundās izmantojamo inventāru pēc katra klases kolektīva dezinficē sporta pedagogs. Dienas 

beigās izmantoto inventāru dezinficē apkopējs.  

21. Skolēna likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarotai personai savu materiālo iespēju robežās skolēnam 

jānodrošina  individuālie mācību piederumi (izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un 

materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: 

kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un 

tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas 



piederumi, materiāli, kurus izmantojot, mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām 

vajadzībām). 

22. 4.-6.klašu skolēniem, dodoties uz konsultāciju, par tās apmeklējumu iepriekš ir jābrīdina konkrētais 

pedagogs, piemēram, uzrakstot vēstuli E-klases sistēmā vai mācību stundas sākumā.  

23. Skolēni var labot pārbaudes darbu arī cita pedagoga klātbūtnē, pedagogiem savstarpēji vienojoties. 

Praktiski veicami pārbaudes darbi, piemēram, vizuālajā mākslā vai mājturībā un tehnoloģijās, var tikt 

veikti arī mājās, par to iepriekš vienojoties ar attiecīgā mācību priekšmeta pedagogu.  

24. Skolēns ir tiesīgs uzlabot mācību sasniegumu vērtējumu pārbaudes darbā vienu reizi 15 darbadienu 

laikā no vērtējuma saņemšanas brīža, vienojoties ar pedagogu par darba veikšanas laiku. 

25. Ja skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā ir bijis pārbaudes darbs (summatīvais vērtējums), 

pedagogs e-žurnālā vērtējuma vietā raksta “nv” (“nav vērtējuma”). Skolēnam ir jāveic pedagoga 

noteiktie pārbaudes darbi 15 darba dienu laikā pēc atgriešanās izglītības iestādē. 

26. Skolēna likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarotai personai savu materiālo iespēju robežās skolēnam 

jānodrošina  individuāla krūze, glāze vai ūdens pudele. Krūzi, glāzi vai ūdens pudeli ieteicams marķēt 

ar skolēna vārdu, uzvārdu un klasi.  

27. Skolēnam ir aizliegts dzert ūdeni, pietuvinot savu muti ūdens maisītājam vai ūdens aparātam.  

28. Lai pārģērbtos sporta stundām: 

28.1. 1.-3.klases izmanto meiteņu un zēnu ģērbtuves 1.-3.klašu korpusa aktu zālē; 

28.2. 4.-6.klases izmanto meiteņu un zēnu ģērbtuves 4.-6.klašu korpusā 1.stāvā. 

29. Ēdnīcā un Stikla zālē ir izvietotas papildu roku dezinfekcijas stacijas, lai novērstu skolēnu 

drūzmēšanos pie izlietnēm.  

30. 1.-3.klašu skolēnu ēdienreizes tiek realizētas 1.-3.klašu korpusa ēdnīcā III nodaļas 10.punktā 

norādītajos laikos. 

31. 4.-6.klašu skolēni: 

31.1. brokastis un pusdienas ēd 4.-6.klašu korpusa zālē III nodaļas 10.punktā norādītajos laikos; 

31.2. launagu ēd savam klases kolektīvam norādītajā mācību telpā. 

32. 1.-3.klašu skolēni un viņu likumiskie pārstāvji vai pilnvarotas personas ar sociālo pedagogu un/vai 

psihologu var tikties 1.-3.klašu korpusa mūzikas klasē.  

33. Autobusa pieturā skolēni ievēro drošības, distancēšanās un higiēnas prasības un noteikumus. 

34. Ja skolēnam dienas laikā ir radušās veselības problēmas, kas neietver akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes, skolēns dodas uz medmāsas kabinetu 1.-3.klašu korpusā.  

35. Skolas darbinieka pienākums, novērojot skolēnam jebkādas veselības problēmas, ir ziņot par šo 

situāciju skolas medmāsai.   



36. Ja skolēnam, atrodoties Laurenču sākumskolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

36.1. skolēns tiek izolēts atsevišķā telpā – skolas medicīnas māsas kabinetā (1.-3.klašu korpusā) vai 

dienesta viesnīcas pārzines kabinetā (4.-6.klašu korpusā), nodrošinot medicīnas māsas 

klātbūtni. Gadījumā, ja medicīnas māsa nav pieejama, tiek nodrošināta cita pieaugušā – 

Laurenču sākumskolas pedagoģiskā darbinieka, klātbūtne. 

36.2. skolas medicīnas māsa vai cits atbildīgais Laurenču sākumskolas pedagoģiskais darbinieks 

sazinās ar skolēna likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvaroto personu, kas pēc iespējas ātrāk 

ierodas pēc skolēna. Likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarotajai personai ir ieteicams 

sazināties ar skolēna ģimenes ārstu; 

36.3. skolēns tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Laurenču sākumskolā saskaņā 

ar ārstējošā ārsta norādījumiem.  

37. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) tiek konstatētas diviem 

vai vairāk skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu: 

37.1. Laurenču sākumskola rīkojas atbilstoši kārtībai, kādā rīkojas izglītojamā infekcijas slimību 

gadījumā; 

37.2. skolēni tiek izolēti atsevišķā telpā – skolas medicīnas māsas kabinetā (1.-3.klašu korpusā) vai 

dienesta viesnīcas pārzines kabinetā (4.-6.klašu korpusā), nodrošinot medicīnas māsas 

klātbūtni, lietojot sejas maskas un mutes/deguna aizsegus. Gadījumā, ja medicīnas māsa nav 

pieejama, tiek nodrošināta cita pieaugušā – Laurenču sākumskolas pedagoģiskā darbinieka, 

klātbūtne. 

37.3. skolas medicīnas māsa vai cits atbildīgais Laurenču sākumskolas pedagoģiskais darbinieks 

sazinās ar skolēna likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvaroto personu un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās 

reģionālās nodaļas epidemiologam. 

38. Ja darbiniekam vai skolēnam Laurenču sākumskolā tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

39. Laurenču sākumskolā ir pieejama informācija par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un 

informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.  

40. Pastaigas laikā: 

40.1. skolēni, lai nokļūtu āra teritorijā, izmanto klases kolektīvam norādītās izejas, neveidojot 

drūzmēšanos; 

40.2. aizliegts drūzmēties un pulcēties kopā skolēniem no dažādiem klašu kolektīviem; 



40.3. aizliegts izmantot “Laurēna tarzānu” un āra trenažierus; 

40.4. pie viena āra galda atļauts sēdēt skolēniem no viena klases kolektīva; 

40.5. skolēni ievēro piesardzības noteikumus un pilda visus pedagoga norādījumus.  

41. Laurenču sākumskolas bibliotēkā vienlaicīgi drīkst uzturēties 3 skolēni. Grāmatu nodošanai un 

saņemšanai var tikt izmantots bibliotēkas logs ar aizsargstiklu pie 1.-3.klašu korpusa ieejas.  

42. Katrā Laurenču sākumskolas korpusa ieejas vējtverī drīkst uzturēties viena persona vai vairākas 

personas, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā vai ir no viena klases kolektīva. Aizņemta vējtvera 

gadījumā persona ievēro distancēšanos un uzgaida pie tuvākās dzeltenās līnijas.  

43. Interešu izglītības nodarbībās: 

43.1. piedalās ne vairāk par 24 skolēniem vienā grupā; 

43.2. vienas grupas ietvaros 2m fizisko distancēšanos var neievērot skolēnu skatuves runas un teātra 

dalībnieki, dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva dalībnieki; 

43.3. visās nodarbībās, izņemot 43.2.apakšpunktā minētajās, tiek ievērota 2m distancēšanās starp 

skolēniem, kuri nav no viena klases kolektīva; 

43.4. nodarbību vadītājs ir atbildīgs par interešu izglītības nodarbībai paredzētā inventāra 

dezinfekciju pirms katras nodarbības sākuma.  

44. Pagarinātās dienas grupas laikā skolēni uzturas tikai savam klases kolektīvam noteiktajā mācību telpā 

un iedalītajā gaiteņa zonā, ievēro piesardzības noteikumus un visus pagarinātās dienas grupas 

pedagoga norādījumus.  

45. Skolēna likumiskie pārstāvji vai pilnvarotas personas pēc pagarinātās dienas grupas skolēnu sagaida 

Laurenču sākumskolas āra teritorijā, nepieciešamības gadījumā skolēns ir sasniedzams, zvanot 

attiecīgā korpusa dežurantam vai uz skolēna personīgo mobilo tālruni.  

46. Skolēna nodotās daiļliteratūras u.c. grāmatas bibliotekāre 3 dienas neizsniedz citiem skolēniem. 

47. Laurenču sākumskolas korpusu ieeju durvis ir slēgtas no plkst.8.20 līdz 14.40.     

48. Skolēna likumiskajam pārstāvim vai pilnvarotai personai ir saistoša Laurenču sākumskolas izstrādātā 

kārtība Nr.10 “Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”.  

49. Laurenču sākumskolā ir pieejama informācija par pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas 

un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360. 

50. Skolēna likumiskie pārstāvji vai pilnvarotas personas nekavējoties informē Laurenču sākumskolas 

direktoru, ja skolēnam konstatēta COVID-19 infekcija.  

51. Laurenču sākumskola personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki 

ar hroniskām slimībām - iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, 



ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties 

uz Laurenču sākumskolu ar slimības pazīmēm. 

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

pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām. 

 

 

IV Noslēguma jautājumi 

 

1. Laurenču sākumskola kā atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šīs kārtības ieviešanu 

un uzraudzību, norīko Laini Zīverti.  

2. Laurenču sākumskolas skolēna vai skolas darbinieka saslimšanas gadījumā ar Covid-19 ar Laurenču 

sākumskolu var sazināties pa tālr.nr. 67347920, informējot direktoru vai direktora vietniekus 

izglītības un audzināšanas jomās.  

3. Izstrādātā kārtība ir pieejama jebkuram skolas darbiniekam, skolēnam un viņa likumiskajiem 

pārstāvjiem vai pilnvarotām personām elektroniski skolas mājaslapā www.laurenci.edu.lv sadaļā 

“Dokumenti”.  

4. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis 

obligātus pretepidēmijas pasākumus un/vai ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas 

izglītības iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības 

pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un 

kontroles centra sniegtajai informācijai, Laurenču sākumskolā kopā ar dibinātāju veic atbilstošus 

grozījumus šajā kārtībā un par to informē skolēnu likumiskos pārstāvjus vai pilnvarotās personas. 


