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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; 

1.8. par izglītojamo un nodarbināto testēšanu; 



1.9. izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole; 

1.10. sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaude; 

1.11. koplietošanas telpu izmantošana; 

1.12. ēdināšanas organizēšana. 

 

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; 

2.11.  sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts – atrunāts ministru kabineta 

noteikumos NR.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” V 1. pantu “Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts 

un izņēmumi epidemioloģiskās drošības pasākumiem” 

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. sniedzot publisko pakalpojumu, pēc iespējas, tas ir jānodrošina attālināti vai ārtelpās. Ja to nav 

iespējams īstenot attālināti vai ārtelpās, tad ir jānodrošina vismaz 2 metru distance, jālieto mutes 



un deguna aizsegs, kā arī tikšanās reizēm ir jābūt līdz 15 minūtēm, kā arī tikšanās reize ir 

jāsaskaņo ar direktoru;  

6.4. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm 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. 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). Inventāra tīrīšanas un 

dezinfekcijas biežums tiek veikts pēc medmāsas apstiprināta grafika; 

7.5. regulāri vēdina telpas. Mācību telpas tiek regulāri vēdinātas vismaz 15 minūtes astronomiskajā 

stundā. 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. 1. – 3. klašu korpusā par mācību telpu 

vēdināšanu ir atbildīgs klašu audzinātājs. 4. – 6. klašu korpusā par mācību telpas vēdināšanu gan 

mācību stundas laikā, gan pēc tās, atbildīgs ir mācības stundas pedagogs. Mācību stundas vidū 

pedagogam kopā ar izglītojamajiem ir jāveic 5 minūšu vēdināšana. Vēdināšana arī jāveic ikreiz, 

kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm; 

Par koplietošanu telpu vēdināšanu atbildīgā persona ir dienesta viesnīcas pārzine. Pārējās skolas 

telpās notiek 15 minūšu vēdināšana katru astronomisko stundu.  



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 vietā, kur vienlaikus var uzturēties 

vairāk nekā 500 cilvēku, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā 

plānu. 

 

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; 

 

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 administrācijas. 

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

mērīšanas iekārtu, kas atrodas abu Laurenču sākumskolas korpusu 1. stāva gaitenī: 

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. 

4.3. 4.3. temperatūras mērīšanai var tikt izmantota arī bezkontakta temperatūras mērīšanas iekārta. 

5. Laurenču sākumskolai nepiederoša persona un pakalpojuma sniedzējs, kura ir iepriekš pieteikusies 

apmeklējumam un saņēmusi apstiprinājumu, veic temperatūras mērījumu, izmantojot temperatūras 

mērīšanas iekārtu, kas atrodas abu Laurenču sākumskolas korpusu 1. stāva gaitenī: 



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. 

5.4. temperatūras mērīšanai var tikt izmantota arī bezkontakta temperatūras mērīšanas iekārta. 

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.  

7. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot: 

7.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību 

traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes 

un deguna aizsega lietošanai; 

7.2. sportistus sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā; 

7.3. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

7.4. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības 

procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega 

lietošanu); 

7.5. 1.–3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes 

vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu 

par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

7.6. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikas 

dēļ; 

7.7. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 



8. Ienākot Laurenču sākumskolas iekštelpās jebkura persona dezinficē rokas pie dezinfekcijas stacijas 

vai pie 1. klašu ģērbtuves novietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem atbilstoši norādītajai informācijai. 

9. Izglītības procesā pamatizglītības programmā klātienē piedalās izglītojamie ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu (papīra vai digitālā 

formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus uzrāda izglītības iestādes 

atbildīgajai personai. 

10. Laurenču sākumskolas testēšanas norise notiek pēc skolas izstrādātajām vadlīnijām, kas atrodas 

Pielikumā Nr.1. 

11. Izglītības iestādes medmāsai, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu 

sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no laboratorijas, no izglītojamā vai no nodarbinātā iegūto 

informāciju par sadarbspējīga vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai 

apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

12. Klašu audzinātāji piektdienās pirmās stundas laikā veic uzskaiti skolēniem, kuri ir nodevuši siekalu 

testu pedagoga uzraudzībā. Līdz piektdienas plkst. 16:00, klašu audzinātāji šo uzskaiti nosūta skolas 

medmāsai. 

13. Tā kā skolai ir pieejami kopsavilkumi par siekalu testu rezultātiem skolēniem, kuri ir nodevuši siekalu 

testu skolā piektdienās, šiem skolēniem katru rītu uzrādīt testa QR kodu nav nepieciešams, bet tam 

ir jābūt līdzi katru dienu un pēc nepieciešamības ir jāuzrāda skolas medmāsai, administrācijai vai 

klases audzinātājai. 

14. Skolēnam katru dienu ir jābūt līdzi sadarbspējīga COVID - 19 pārslimošanas vai vakcinācijas 

sertifikātam vai testa rezultātam izdrukātā vai digitālā formātā, lai pēc nepieciešamības to varētu 

uzrādīt skolas medmāsai, administrācijai vai klases audzinātājai. 

15. Skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs COVID - 19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts, lai 

neveiktu iknedēļas siekalu testēšanu, sertifikāts ir jāuzrāda skolas medicīnas māsai, nosūtot to e-klasē 

vai uzrādot klātienē.  

16. Skolēni, kuriem ir sadarbspējīgs COVID – 19 pārslimošanas sertifikāts, iknedēļas testēšanu neveic, 

kamēr sertifikāts ir derīgs.  

17. Skolēni, kuri testēšanu veic ārpus skolas, lai varētu piedalīties klātienes mācību procesā, atgriežoties 

uzrāda skolas medmāsai vai administrācijai uzrāda testa QR kodu.  

18. Vecākiem ir lūgums katru nedēļu nosūtīt siekalu testa rezultātu skolas medmāsai. 

19. Skolas medicīnas māsai ir jāseko līdzi skolēnu atgriešanās grafikam un jāveic testa pārbaude no 

skolēna pirmās izglītības iestādes apmeklēšanas dienas līdz iknedēļas skolas testēšanai piektdienā. 



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

pakalpojuma sniedzējs pierakstās reģistrācijas lapā (norādot datumu, vārdu un uzvārdu un parakstās) 

un dezinficē rokas pie dezinfekcijas stacijas atbilstoši norādītajai informācijai. 

21. 4. – 6. klašu skolēni mācību procesa laikā nepārvietojās pa kabinetiem, bet atrodas savā klases telpā 

un iedalītajā starpbrīžu zonā.  

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

 

 

 4. – 6. klasēm 

RĪTAROSME 8:15 – 8:20 

1. stunda 8:20 – 9:00 

BROKASTIS (I) 

9:00 – 9:15 

1. maiņa (4.b, 4.c, 5.b, 5.c, 

6.c) 

2. stunda 9:15 – 9:55 

BROKASTIS (II) 
9:55 – 10:10 

2. maiņa (4.a, 5.a, 6.a, 6.b) 

3. stunda 10:10 – 10:50 

4. stunda 11:00 – 11:40 

 

PUSDIENAS 

11:40 – 12:05 

1. maiņa (4.b, 4.c, 5.b, 5.c, 

6.c) 

 1.a 1.c 2.b 3.b 3.c 

RĪTAROSME 8:25 – 8:30 

1. stunda 8:30 – 9:10 

2. stunda 9:20 – 10:00 

BROKASTIS 10:00 – 10:20 

3. stunda 10:20 – 11:00 

4. stunda 11:10 -11:50 

5. stunda 12:00 – 12:40 

PUSDIENAS 12:50 – 13:20 

7. stunda 13:20 – 14:00 

8. stunda 14:10 – 14:50 

LAUNAGS 14:50 – 15:10 

 1.b 1.d 2.a 2.c 2.d 

3.a 

RĪTAROSME 8:15 – 8:20 

1. stunda 8:20 – 9:00 

BROKASTIS 9:00 – 9:20 

2. stunda 9:20 – 10:00 

3. stunda 10:10 – 10:50 

PUSDIENAS 11:00 – 11:30 

5. stunda 11:30 – 12:10 

6. stunda 12:20 – 13:00 

7. stunda 13:10 – 13:50 

8. stunda 14:00 – 14:40 

LAUNAGS 14:40 – 15:00 



12:15 – 12:40 

2. maiņa (4.a, 5.a, 6.a, 6.b) 

6. stunda 12:40 – 13:20 

7. stunda 13:30 – 14:10 

8. stunda 14:15 – 14:55 

 

 

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

neveidojot drūzmēšanos: 

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

23.2. 2. klases izmanto evakuācijas izeju pretī medmāsas kabinetam; 

23.3. 3. klases izmanto 1. – 3. klašu korpusa centrālo ieeju. 

23.4. 4.c klase izmanto dienesta viesnīcas centrālo ieeju. 

23.5. 5.b, 5.c, 6.b un 6.c klases izmanto evakuācijas izeju pretī 4. – 6. klašu korpusa centrālajai 

ieejai. 

23.6. 4.a, 4.b, 5.a, 6.a klases izmanto 4. – 6. klašu korpusa centrālo ieeju.  

24. Katrs klases kolektīvs mācību dienas ietvaros atrodas tikai klases kolektīvam noteiktajās mācību 

telpās, bet starpbrīžus un brīvstundas pavada klases kolektīvam noteiktajā mācību telpā vai savam 

klases kolektīvam norādītajā gaiteņa zonā (skat.attēlos), izņemot sportu un vācu valodas fakultatīvās 

un mācību stundas 3. - 6.klasēm: 

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

klasē, ievērojot piesardzības noteikumus.  

24.2. 4.-6.klasēm vācu valodas fakultatīvās un mācību stundas notiek 4.-6.klašu korpusa mājturības 

un tehnoloģiju klasē, ievērojot piesardzības noteikumus.   

24.3. vācu valodas fakultatīvās stundas notiek iekštelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram 

izglītojamam nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības. 

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

 

 

 

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



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

26. 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 izglīt ības iestādes telpās vai daļēji attālināti.  

27. Visiem skolēniem, dodoties uz konsultāciju, par tās apmeklējumu iepriekš ir jābrīdina konkrētais 

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



28. Vienā konsultācijā iekštelpā nevar būt vairāk par 20 skolēniem, kā arī nodrošinot 3 kvadrātmetrus uz 

vienu skolēnu. Ārā vienlaicīgi konsultācijā var piedalīties ne vairāk kā 40 skolēni.  

4. - 6. klašu korpusa 12. kabinetā drīkst būt ne vairāk kā 16 skolēni. 

4. – 6. klašu korpusa Stikla zālē drīkst būt ne vairāk kā 20 skolēni. 

4. – 6. klašu korpusa Skolēnu padomē drīkst būt ne vairāk kā 11 skolēni. 

4. – 6. klašu korpusa 13. kabinetā drīkst būt ne vairāk kā 5 skolēni. 

1. – 3. klašu korpusa Vācu valodas kabinetā drīkst būt ne vairāk kā 10 skolēni. 

29. 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.  

30. Priekšmeta pedagogs, pie kura notiek konsultācija, ir atbildīgs par skolēnu reģistrāciju E-klases 

sistēmā līdz konkrētās darba dienas plkst. 19:00. 

31. 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.  

32. Ja skolēns nav piedalījies mācību stundā, kurā ir bijis pārbaudes darbs (summat īvais vērtējums), 

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

noteiktie pārbaudes darbi 15 darba dienu laikā pēc atgriešanās izglīt ības iestādē.  

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

Tualetes telpās skolēni nedrūzmējas, kā arī ievēro piesardzības noteikumus.  

34. Mācību gada sākumā un pēc nepieciešamības klases stundās klašu kolektīvi tiek iepazīstināt i ar 

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

ieteikumiem.  

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

36. Katrā mācību telpā ir pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis. Klases kolektīvs rokas dezinficē ik pēc 

2 mācību stundām. 

37. Lai planšetdatorus un portatīvos datorus, lietotu mācību stundas ietvaros, pedagogam ir jāpiesakās 

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

datori”.  

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

lietošanas reizes. Dezinfekciju veic pedagogs, kurš elektroierīces ir izmantojis savā mācību stundā. 



39. Sporta stundās izmantojamo inventāru pēc katra klases kolekt īva dezinficē sporta pedagogs. Dienas 

beigās izmantoto inventāru dezinficē apkopējs.  

40. 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). 

41. 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.  

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

43. Lai pārģērbtos sporta stundām: 

43.1. 1.-3.klases var izmantot meiteņu un zēnu ģērbtuves 1.-3.klašu korpusa aktu zālē; 

43.2. 4.-6.klases izmanto meiteņu un zēnu ģērbtuves 4.-6.klašu korpusā 1.stāvā. 

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

drūzmēšanos pie izlietnēm.  

45. 1.-3.klašu skolēnu ēdienreizes tiek realizētas 1.-3.klašu korpusa ēdnīcā III nodaļas 9.punktā 

norādītajos laikos. 

46. 4.-6.klašu skolēni: 

46.1. līdzi paņemtās brokastis ēd III nodaļas 9. punktā norādītajos laikos Stikla zālē; 

46.2. pusdienas ēd Stikla zālē III nodaļas 9.punktā norādītajos laikos; 

46.3. līdzi paņemto launagu ēd pēc mācību stundu beigām savā klases telpā. 

47. Izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilnvarotās personas ar sociālo pedagogu un psihologu var tikties 

klātienē 1.-3.klašu korpusa vingrošanas zālē trešdienās vai piektdienās, iepriekš saskaņojot tikšanās 

reizi ar konkrēto darbinieku. Uz šo tikšanos izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilnvarotās personas 

ienāk pa vingrošanas zāles ieeju. Nākot uz šo tikšanos, tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības 

pasākumi (reģistrācija, roku dezinfekcija un temperatūras mērīšana). Ja darbiniekam ir iespēja 

pārbaudīt likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, kā arī personu apliecinošo dokumentu, tad tikšanās reizē var atrasties bez deguna un mutes 

aizsega.  



48. Skolēni ar sociālo pedagogu vai psihologu var tikties pēc nepieciešamības psihologa vai sociālā 

pedagoga kabinetā. Kabinetā vienlaicīgi var atrasties vairāki skolēni no vienas klases. Ja uz sarunu ir 

uzaicināti skolēni no dažādām klasē, skolēnu skaits sociālā pedagoga kabinetā nedrīkst pārsniegt 5 

skolēnus. 

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

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

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

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

situāciju skolas medmāsai.  

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

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

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

psiholoģes kabinetā (4.-6.klašu korpusā), nodrošinot medicīnas māsas klātbūtni. Gadījumā, ja 

medicīnas māsa nav pieejama, tiek nodrošināta cita pieaugušā – Laurenču sākumskolas 

pedagoģiskā darbinieka, klātbūtne. 

52.2. 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; 

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

ar ārstējošā ārsta norādījumiem.  

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

vai vairāk skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu: 

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

gadījumā; 

53.2. 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. 

53.3. 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. 

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

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

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

informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.  

56. Pastaigas laikā: 

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

drūzmēšanos; 

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

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

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

57. Laurenču sākumskolas bibliotēkā vienlaicīgi drīkst uzturēties 2 skolēni. Grāmatu nodošanai un 

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

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

58. Katrā Laurenču sākumskolas 1. – 3. 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. 4. – 6. klašu 

korpusa ieejas vējtverī drīkst uzturēties trīs personas vai vairāk, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā 

vai ir no viena klases kolektīva. 

59. Interešu izglītības nodarbībās un pagarinātā dienas grupa: 

59.1. notiek iekštelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam nodrošina vismaz 3 

m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem; 

59.2. mācības un pagarinātā dienas grupa notiek pēc iepriekšēja pieraksta; 

59.3. interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par skolēnu reģistrāciju E-klases sistēmā un 

pagarinātās dienas grupas pedagogs ir atbildīgs par pagarinātās grupas reģistrācijas žurnālu 

aizpildīšanu līdz konkrētās darba dienas plkst. 19:00; 

59.4. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā; 

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

dezinfekciju pirms katras nodarbības sākuma.  

60. 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.  



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

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

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

63. Laurenču sākumskolā ir pieejama informācija par pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karant īnas 

un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360. 

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

direktoru, ja skolēnam konstatēta COVID-19 infekcija.  

65. 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. 

66. 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 skolas medmāsu.  

2. Izglītības iestādē izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai 

situācijai izglītības iestādē vai valstī. 

3. 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 izglīt ības un audzināšanas jomās.  

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

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

“Dokumenti”.  

5. 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. 

 

http://www.laurenci.edu.lv/


  



Pielikums Nr. 1 

Skolēnu testēšanas vadlīnijas 

 

27. augustā 

 

1. un 4. klases 2. un 5. klases 3. un 6. klases 

8:00 - 8:45 8:15 - 9:00 8:30 - 9:15 

9:00 - 9:45 9:15 - 10:00 9:30 - 10:15 

10:00 - 10:45 10:15 - 11:00 10:30 - 11:15 

11:00 - 11:45 11:15 - 12:00 11:30 - 12:15 

12:00 - 12:45 12:15 - 13:00 12:30 - 13:15 

 

 

 

1. Par izglītojamo un nodarbināto testēšanu Laurenču sākumskolā atbildīgā persona ir medmāsa 

Laine Zīverte. 

2. Šis laika grafiks ir par izglītojamo siekalu ņemšanai laboratoriskajiem izmeklējumiem uz SARS 

- COV - 2 pirms mācību uzsākšanas (27. augustā).  

3. Testēšana no 1. septembra notiks iknedēļu katru piektdienu pirmās mācību stundas laikā skolas 

telpās. 

4. Valsts piešķirtā laboratorija testu veikšanai Laurenču sākumskolā ir “BIOR”. “BIOR” telefona 

nr. 67620513; 25612829 

5. Mācīties klātienē varēs izglītojamais, kurš varēs uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu par 

COVID-19 vakcināciju vai pārslimošanu, vai negatīvu testa rezultātu. 

6. Iknedēļas testēšanu var neveikt izglītojamie, kuriem ir derīgs sadarbspējīgs COVID-19 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

7. Katram izglītojamajam ir paredzētas aptuveni 10 minūtes siekalu testa nodošanai. 

8. Izglītojamie tiek pierakstīti Google Drive, kurā laika nogrieznī (45 minūtes) viņi atnāks nodot 

testu. Lūgums pierakstīties šeit: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MF4xLtFbGnJhihn5WnNUEu2WXc2nIFwgEmomYE

3L-x8/edit?usp=sharing  

9. Vienā laika nogrieznī var pieteikties 1. - 3. klasēs līdz 7 izglītojamie un 4. - 6. klasēs līdz 12 

izglītojamie. 

10. Starp testu nodošanas laikiem ir paredzēta 15 minūšu telpas vēdināšana. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MF4xLtFbGnJhihn5WnNUEu2WXc2nIFwgEmomYE3L-x8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MF4xLtFbGnJhihn5WnNUEu2WXc2nIFwgEmomYE3L-x8/edit?usp=sharing


11. Testēšana notiks pie klašu audzinātājiem, savā klases telpā. Skolā būs redzamas norādes uz klases 

telpu vai droši var prasīt arī informāciju par klases telpu skolas darbiniekiem. 

12. Skolā tiks norādītas ieejas un izejas durvis abos korpusos. 1. - 3. klases varēs ieiet skolā pa 

centrālajām durvīm un izeja būs pie 1. klašu garderobēm. 4. - 6. klašu korpusā ieeja būs pa 

centrālajām durvīm un izeja būs pretī centrālajām durvīm uz “Fischer” pusi. 

13. Skolas medmāsa instruēs klašu audzinātājus par siekalu testa precīzu nodošanu, kā arī vecākiem 

tiks nosūtīta instrukcija par precīzu siekalu testa nodošanu. 

14. 1., 2., 3. klašu izglītojamajiem drīkst doties līdzi 1 vecāks. 4., 5., 6. klašu izglītojamajiem vecāki 

līdzi nedodas. 

15. Nākot nodot siekalu testu 27. augustā, izglītojamajiem un vecākiem koplietošanas telpās ir jābūt 

maskā. Klases audzinātājs katram skolēnam piešķirs 1 sejas masku. 

16. Nododot siekalu testu, izglītojamie ievēro 2 m distanci. Uz galdiem būs atzīmēts, pie kura galda 

var sēsties, lai nodotu testu. 

17. Siekalu testa nodošanas laiks ir paredzēts tikai, lai nodotu testu. Tas nav laiks individuālajām 

sarunām. 

18. Ja izglītojamais nav ieradies nodot siekalu testu piektdien, siekalu tests būs jānodod pašiem. 

Bezmaksas testus paši varēs nodot, sazinoties ar Laurenču sākumskolai piešķirto laboratoriju 

BIOR vai jebkurā citā laboratorijā par maksu. 

19. Pēc šī brīža regulējuma sertifikāti, kurus izglītojamais iegūs pēc testa rezultātu saņemšanas, būs 

jāuzrāda ikrītu atnākot uz skolu. Ja noskanējot sertifikātu uzrādīsies, ka tas ir derīgs, varēs 

mācīties klātienē! 

20.  Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei 

(ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav 

nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka 

izglītība ģimenē nav attālinātās mācības - par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas 

paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi. 

21. Ja skolēns nav sasniedzis 14 gadu vecumu, 27.08.2021., ierodoties nodot PĶR siekalu testu 

Covid 19 noteikšanai, uzrāda vecāku rakstisku atļauju testa veikšanai. Atļaujas paraugs pieejams 

mājaslapā, kā arī izdrukātā veidā atļaujas būs pieejamas pie skolas dežuranta. 

22. Siekalu tests nav jāveic izglītojamajiem, kuriem ir derīgs sadarbspējīgs COVID-19 pārslimošanas 

vai vakcinācijas sertifikāts. Lūgums aizpildīt šo anketu 

https://forms.gle/M9TWfA1CUQH1c1RYA, ierakstot izglītojamā vārdu, uzvārdu un klasi. Pēc 

https://forms.gle/M9TWfA1CUQH1c1RYA


dotā regulējuma, visiem skolēniem katru rītu būs jāuzrāda derīgs sertifikāts (vai tas ir 

pārslimošanas, vakcinācijas vai testēšanas). 

23. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta nepilngadīga izglītojamā 

likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. 

24. BIOR pamācība, kā veikt testu bērniem:  

https://www.youtube.com/watch?v=IhxXJOA_j0Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhxXJOA_j0Q
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