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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Viesītē 

2021.gada 29.oktobrī   

Kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra 

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Sēlijas Sporta skolas (turpmāk – skolas) kārtība, kādā tiek īstenoti piesardzības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – kārtība) nosaka 

rīcību, kā tiek organizēta Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana skolā. 

2. Kārtība pieejama skolas mājas lapā tīmekļvietnē www.selijasss.lv un skolā pie 

skolas lietvedes. 

3. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

4. Skola informē darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un 

individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas 

simptomi. 

5. Skola nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par: 

5.1. to, ka skolēni ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā, 

5.2. rīcību, ja skolēnam tiek konstatētas slimības pazīmes, pienākumu ievērot 

pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar Ministru kabineta 

2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības noteikumi 

Covid-19 infekcijas ierobežošanai”, 

5.3. nepieciešamību informēt skolu par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 



6. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē 

direktors, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija pa telefona numuru 

296531010. 

 

7. Skola personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai – cilvēki ar 

hroniskām slimībām – iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības 

stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot 

profilakses pasākumus, nedoties uz skolu ar slimības 

pazīmēm. 

8. Skolas iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot mācību treniņu 

nodarbībās fizisko aktivitāšu laikā. 

9. Ja skolēnam vai darbiniekam tiek konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums 

tiks epidemioloģiski saistīts ar skolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus 

pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas 

rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas 

noteikšanas nepieciešamību atsevišķai treniņu grupai vai personām.  

10. Sākuma sagatavošanas grupu pirmsskolas vecuma audzēkņu COVID-19 testēšana 

notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 106., 107.punktu un atbilstoši 

Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 

11. Skolas atbildīgā persona direktora vietniece Gundega Klibiķe apkopo informāciju 

par konstatētajām saslimušajām personām un kontaktpersonām un to nosūta 

dibinātājam. 

 

II. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums skolas  

darbiniekam 
 

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

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt 

darba pienākumu veikšanu un doties mājās. 

13. Darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas vadību un sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

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

darbnespējas lapu). 

15. Ja darbiniekam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

 

III. Rīcība, ja audzēknim, atrodoties nodarbībā, parādās akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 
 

16. Ja  audzēknim tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, 

nekavējoties jāsazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. 

17. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

18. Audzēknis tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un drīkst atgriezties skolā 

saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 



19. Ja audzēknim skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

20. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem skolēniem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, audzēkņi jāizolē, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, 

jāsazinās ar skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. 

 

IV. Distancēšanās pasākumi 

 
21. Skola nosaka skolēnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām 

saistošu uzturēšanās kārtību skolā, kurā tiek konkretizēta apmeklētāju uzturēšanās 

iestādē (skatīt kārtību “Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Sēlijas 

Sporta skolā”). 

22. Par atbildīgām personām, kuras koordinē noteikto prasību ieviešanu un 

uzraudzību tiek norīkota Gundega Klibiķe- direktores vietniece, 

gundega.klibike@edu.jekabpils.lv , mob.tālr.29378223, 

23. Skolas darbinieki, skolēni, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par 

minēto procesu un atbildīgo personu, kontaktinformāciju. 

24. Gadījumā, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, 

pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un 

ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti, lēmumu pieņem 

pašvaldība. 

27. Lai nodrošinātu plūsmu nepārklāšanos, distancēšanās iespēju koplietošanas telpās 

un ģērbtuvēs (ievērojot 25% piepildījumu), tiek noteikti atšķirīgi mācību treniņu 

nodarbību sākuma un beigu laiki. 

28. Gadījumā, ja audzēknis atkārtoti pārkāpj distancēšanās noteikumus un atsakās 

pildīt pedagoga vai atbildīgās personas norādījumus, tiek informēti audzēkņa vecāki. 

29. Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, mācību procesa īstenošana skolā var 

tikt organizēta attālināti, atbilstoši skolas noteikumiem. 

 

 

V. Higiēnas nodrošināšana 

 

30. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 

31. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. 

32. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai roku žāvēšanas ierīces. 

33. Skolā veicina pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos 

ieteikumus “Roku mazgāšana”, kas izvietoti skolā pie izlietnēm. 

34. Skola nodrošina visiem audzēkņiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu, izmantojot roku 

dezinfekcijas līdzekļus, kas atrodas pie skolas ieejas durvīm, kā arī mazgāt rokas tam 

paredzētajās vietās. 

35. Skolā ir izvietota audzēkņiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 
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36. Audzēkņi treniņu nodarbībās izmanto inventāru, kurš pēc nodarbības tiek 

dezinficēts. 

37. Skolā regulāri vēdina telpas. 

 

38. Skolā regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas 

(piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, 

virsmas tualetēs, ūdens krānus), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

 

V. Noslēguma jautājumi 
 

39. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt skolas pedagoģiskā 

padome, skolas direktors, skolas padome un skolas dibinātājs. 

 

45. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina Sēlijas Sporta skolas 

direktors Jānis Osis. 

 

 

Direktors                                                                 J. Osis 

 

 

 

Saskaņots: Izglītības pārvaldes vadītājs    Juris Līcis 
 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


