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2021.gada 1.septembrī Nr. 28 
      
(papildināts 25.10.2021, pamatojoties uz Ogres novada Izglītības pārvaldes rīkojumu Nr.1-
9/14 “Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu darba organizāciju ārkārtējās situācijas 
laikā) 

 
KĀRTĪBA, KĀDĀ ĶEIPENES PAMATSKOLĀ ORGANIZĒ IZGLĪTĪBAS 
PROCESU UN ĪSTENO EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS 

COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 
 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem 
Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”  

 
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1.1. Iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Ķeipenes pamatskolā organizēts izglītības process un 

īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
(turpmāk – Kārtība) nosaka  Ķeipenes pamatskola – (turpmāk – Skola) 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 (sporta skolas -sacensību organizēšanu vai dalību sacensībās). 

1.2. Kārtība nosaka vienotas prasības Skolas izglītojamo (turpmāk –skolēnu), viņa vecāku vai 
likumisko pārstāvju (turpmāk - vecāki), nodarbināto un pakalpojumu sniedzēju rīcībai, 
organizējot un īstenojot izglītības procesu.  

1.3. Skolai pēc vecāku sniegtās piekrišanas 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), 
pilsonības valsts, dzimšanas datums, un pilngadīga skolēna vai nepilngadīga skolēna 
likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai Covid-19 analīžu 
veikšanai. 

1.4. 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), pilsonības valsts, 
dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums. 
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II INFORMĒŠANA 
 

2.1. Skolā redzamā vietā izvieto šādu informāciju: 
2.1.1. par mutes un deguna aizsegu lietošanu Skolā; 
2.1.2. brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

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

2.1.3. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, roku dezinfekciju, kā arī par citiem 
drošības nosacījumiem, tiklīdz tādi ir noteikti; 

2.1.4. sanitārajā un tualešu telpās izvieto informāciju par pareizu roku mazgāšanu, higiēnas 
ievērošanas nosacījumiem 

2.2. Skolas norīkots darbinieks iepazīstina ar šo Kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, 
Skolas darbiniekus un pakalpojuma sniedzējus. 

2.3.  Skola publisko šo Kārtību Skolas tīmekļa vietnē līdz 01.11.2021. 
2.4. Ja Skolā tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad direktors par to informē Slimību profilakses 

un kontroles centru (turpmāk – SPKC) un Ogres novada Izglītības pārvaldi. 
2.5. Komunikācija ar vecākiem notiek, izmantojot Skolā noteikto galveno saziņas avotu 

skolvadības sistēmu E-klase (www.eklase.lv), Skolas e-pastu: 
keipenesskola@ogresnovads.lv, Skolas tīmekļa vietni: www.keipeneskola.lv vai  pa 
kontakttālruni 65033695. 

2.6. Skolā noteiktās atbildīgās personas, kuras koordinē un uzrauga noteikto prasību un vadlīniju 
ievērošanu : 

2.6.1. Mairita Upeniece – atbildīgā par siekalu testu organizēšanu; 
2.6.2. Liene Veitmane–Plūģe – atbildīgā par pamatskolu; 
2.6.3. Marina Heinsberga – atbildīgā par pirmsskolas grupām.  
2.7. Skola saziņā ar skolēniem un vecākiem ievēro drošas datu pārraides, glabāšanas un 

publiskošanas principus. 
 

III DISTANCĒŠANĀS 
 
3.1. Distancēšanās nodrošināšanai Skolā veic šādus piesardzības pasākumus: 
3.1.1. Skolas darbinieki, pedagogi, skolēni un vecāki vietās, kur tas, iespējams, ievēro divu metru 

fizisku distanci, izņemot vienas klases ietvaros izglītības programmas apguvē iesaistītos 
skolēnus; 

3.1.2. Skola organizē un kontrolē cilvēku plūsmu pie ieejām un garderobēs, ēdināšanas vietās; 
3.1.3. Direktora vietnieks izglītības procesu plāno tā, lai iespēju robežās  mazinātu to skolēnu 

skaitu, kuri nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazinātu šo grupu savstarpējo 
sastapšanos. 

3.1.4. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta Skolas ēdamzālē, organizējot apmeklētāju plūsmu vienā 
maiņā: 1.-3.klases skolēni ēd no 11:40 – 12:00; 

3.2. Skolas telpās var uzturēties tikai izglītojamie, pedagogi un skolas tehniskie darbinieki.  
3.3. Vecākiem ir tiesības pavadīt skolēnu uz Skolu, kā arī sagaidīt pēc mācību stundām vai citām 

nodarbībām, uzturoties Skolas dežurējošā administratora norādītajā vietā 1.stāva foajē pie 
centrālās ieejas durvīm un ievērojot 2 metru distanci no citām personām. 

3.4. Pirmsskolas grupās vecāki (uzvelkot maskas un dezinficējot rokas) drīkst pavadīt savus bērnus 
līdz galvenajai ieejai, tur neuzturoties ilgi.  

3.5. Uz laiku līdz 14.11.2021 vecāku uzturēšanās skolā nav iespējama. Jautājumi tiek risināti 
attālināti.  
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IV HIGĒNAS IEVĒROŠANAS PAMATPRINCIPI 
 

4.1. Higiēnas prasību ievērošanai Skolā veic šādus piesardzības pasākumus: 
4.1.1. Skola nodrošina un kontrolē, lai skolēniem un Skolas darbiniekiem katrā klasē un 

koplietošanas telpās būtu pieejams - silts ūdens, šķidrās ziepes, roku dvieļi un atbilstoši 
dezinfekcijas līdzekļi; 

4.1.2. Skola nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros 
atbilstoši Skolas apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un 
ikreiz, kad mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm; 

4.1.3. Apkopējas veic regulāru koplietošanas telpu mitro uzkopšanu un virsmu dezinfekciju un 
vēdināšanu; 

4.1.4. Skolēni un Skolas darbinieki Skolā uzturas tīros maiņas apavos; 
4.1.5. Skolēni un Skolas darbinieki, ienākot skolā visā mācību procesa laikā iekštelpās un 

koplietošanas telpās lieto mutes un deguna aizsegu. 
4.2.  Skola nodrošina, ka visi skolēni tiek regulāri informēti par masku lietošanu un higiēnas 

prasību ievērošanu.  
4.3. Transportā, kas nodrošina skolēnu pārvadājumus, ikvienam jālieto mutes un deguna aizsegs. 

 
V PERSONAS VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA 

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

veic šādus piesardzības pasākumus: 
5.1.1. Skola veic regulāru sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kontroli 

skolēniem un Skolas darbiniekiem; 
5.1.2. Skola sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid -19 testus, organizē skolēnu un darbinieku 

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

5.2. Skola kontrolē, lai Skolas telpās neuzturas personas, kam 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. 

5.3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm vai saaukstēšanās 
simptomiem – paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, caureja, vemšana - klātbūtne. 

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

VI IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA 
 

6.1.  Izglītības ieguves procesu Skolā organizē, atbilstoši Ogres novada Izglītības pārvaldes 
izdotajam rīkojumam Nr.1-9/14: 

6.1.1. Skolas mācību procesu organizē klātienē: 
6.1.1.1. pirmsskolas grupās, ja bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un 

nevar nodrošināt bērna uzraudzību; 
6.1.1.2. vispārējās izglītības programmas apguvē no 1.-3.klasei, atbilstošo 

apstiprinātam stundu sarakstam. 
6.1.1.3.darba pienākumus klātienē veic 1.-3.klases pedagogi, vai pedagogi, kuriem 

darbā ir nepieciešams tehniskais aprīkojums,  pirmsskolas pedagogi, lietvede 
un tehniskais personāls, kuri tieši saistīti klātienes mācību procesa 
nodrošināšanā un kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 
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sertifikāts.  
6.1.1.4.Darbiniekam, kurš ir norīkots darbam klātienē, ir pienākums katru dienu 

aizpildīt pašapliecinājumu par to, ka nav bijis zināms/apzināts kontakts ar 
inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību simptomi. 

6.1.2. Skola izglītības ieguves procesu īsteno attālināti: 
6.1.2.1.vispārējās izglītības programmas apguvē no 4.-9.klasei, atbilstošo 

apstiprinātam stundu sarakstam;  
6.1.2.2.darba pienākumus attālināti veic 4.-9.klases pedagogi, kuriem nepārklājās 1.-

3.klases mācību priekšmeti. 
6.1.2.3.skolēniem, kuru mācību priekšmeta pedagogam noteikti obligāti pretepidēmijas 

(karantīna, izolācija) pasākumi;  
6.1.2.4.skolēniem, kuru mācību priekšmeta nevar īstenot mācību procesu klātienē citu 

izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu, pamatotu iemeslu dēļ;  
6.1.2.5.individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir paredzēti 

valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību gadā; 
6.1.2.6.individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 
6.2. Par izglītības procesa organizācijas modeļa maiņu nekavējoties tiek informēti vecāki un 

Skolas darbinieki. 
6.3. Pedagogi veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem 

skolēniem un audzēkņiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 
attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās skolā. 

6.4. Interešu izglītība tiek realizēta attālināti gadījumos, kad tas ir iespējams vai pārtraukta 
līdz ārkārtējās situācijas beigām. 
 

 
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 
7.1. Kārtība stājas spēkā nekavējoties un ir spēkā līdz 2021.gada 14. novembrim vai līdz brīdim, 

kad tiek atcelta. 
7.2. Kārtība var tikt grozīta, papildināta, izbeigta, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
7.3. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 19.augusta ,,Kārtība, kādā Ķeipenes pamatskolā, kā arī 

pirmsskolas grupās tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 

 
 
 
 
 
Ķeipenes pamatskolas direktore      A. Lepse  


