IETEIKUMI IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANAI 2021./2022.
MĀCĪBU GADĀ
Izglītības iestādes vadība sadarbībā ar dibinātāju un izglītības iestādes padomi lemj un
izstrādā nepieciešamos iekšējās kārtības noteikumus par mācību procesa organizēšanu, lai
mazinātu izglītojamo un pedagogu inficēšanās riskus. Iespēju robežās ir jāievēro klašu, grupu
nepārklāšanās, jo īpaši pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietās, jo pirmsskolas
vecuma izglītojamos netestē.
Izglītības iestādes pienākums ir pārliecināties par sadarbspējīga vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify vai
pārbaudot izdrukātu sertifikātu. Nepieciešamības gadījumā sertifikāta uzrādītājs tiek identificēts,
uzrādot skolēna apliecību vai personu apliecinošu dokumentu (ID apliecība vai pase).
Nodarbinātie un izglītojamie, kuri nav saņēmuši pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu,
tiek testēti atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē publicētajam
algoritmam (https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes).
Norādītie ieteikumi ir pielāgojami attiecīgajai izglītības iestādei un tās specifikai, vienlaikus
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, tostarp par epidemioloģiskās drošības
pasākumiem.




Ieteikumi darbam ar jaunatni
Ieteikumi sporta procesa īstenošanai
Ieteikumi studiju procesa īstenošanai

Papildu informācijai - Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē publicētā informāciju par datu apstrādi:
https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-apliecinajums-par-vakcinesanos-vai-parslimosanu-ar-covid-19,
https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-personas-datu-apstrades-tiesiskais-pamats-kad-apstrade-ir-vajadzigalai-izpilditu-likuma-noteiktu-pienakumu

1.

IETEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJAI

1.1. Atbildīgā persona iestādē
Izglītības iestāde nosaka atbildīgo personu, kura koordinē epidemioloģisko prasību ieviešanu
un uzraudzību, kā arī informē par minētajām prasībām. Atbildīgās personas kontaktinformācijai
(piemēram, e-pasts, tālruņa numurs) ir jābūt pieejamai.
Atbildīgā persona nepieciešamības gadījumā nodrošina operatīvu saziņu ar konkrētās
izglītības iestādes vadītāju vai dibinātāja noteikto pārstāvi.
1.2. Ierašanās izglītības iestādē
Primāri nokļūšana no un uz izglītības iestādi notiek pārvietojoties kājām vai ar privāto
transportlīdzekli (velosipēdu, automašīnu u.tml.), vai ar izglītības iestādes transportu, un, ja nav
iespējams izmantot iepriekš minētos pārvietošanās veidus – ar sabiedrisko transportu.

1.3. Noteikumi izglītības procesa nodrošināšanai telpās
Izglītības iestādes nodarbinātie savstarpējās saskarsmes laikā darba kolektīvā ievēro
piesardzības pasākumus, tai skaitā nepulcējas (piemēram, izvairās no kopīgiem darba
pārtraukumiem vai pauzēm). Minētais ierobežojums nav attiecināms uz darba sanāksmju norisi.
Darba sanāksmes tiek rīkotas, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.
Pulcēšanās ierobežojumi nav attiecināmi uz personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu. Telpā, kurā notiek sanāksme (pedagoģiskās padomes sēde, vecāku
sapulces), ievēro vispārējās pulcēšanās ierobežojumus:





masku lietošana - ar sadarbspējīgu Covid pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu
maskas var nelietot;
distances ievērošana;
obligāta telpu vēdināšana;
higiēnas un drošības nosacījumu ievērošana.

Izglītības iestāde apzina vietas iestādes ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv riski drūzmēties
lielam skaitam cilvēku, piemēram, garderobes un labierīcības, un plāno izglītojamo plūsmu šajās
vietās, lai novērstu drūzmēšanos.
Izglītības iestāde nosaka trešo personu (piemēram, vecāku, likumisko pārstāvju, asistentu)
uzturēšanās noteikumus iestādē. Iestāde, piemēram, ir tiesīga noteikt, ka telpās uzturas tikai
personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; ka telpās drīkst uzturēties
tikai pirmsskolas izglītojamā vecāki, likumiskie pārstāvji, viņiem ir tiesības pavadīt bērnu uz
grupiņas telpām; telpās drīkst uzturēties sagatavošanas un 1.klases vecāki un likumiskie pārstāvji
utt.
Distancēšanās nav jāievēro izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases,
grupas vai kursa ietvaros. Minēto nosacījumu ir iespējams piemērot arī pagarinātās grupās,
interešu pulciņos.Tomēr aicinām iespēju robežās ievērot grupu, klašu nepārklāšanos.
Izglītības iestādē nedrīkst pieļaut personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni.
Izglītības iestāde informē par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem
un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību elpceļu infekcijas simptomu gadījumā.
Pagarinātās grupas nodarbību īstenošanai piemērojami neformālās izglītības programmu
organizēšanai noteiktie nosacījumi. Ja tās tiek organizētas vairāku klašu (grupu) izglītojamiem,
mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram nodrošina vismaz 3 m no
pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 izglītojamiem.
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Organizējot ar izglītības procesu saistītos pasākumus (piemēram, Zinību diena,
Latvijas Republikas proklamēšanas diena) izglītības iestādē ievēro vispārējie pulcēšanās
ierobežojumi
4 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

ārtelpās

<120 jauni saslimšanas gadījumi

>120 jauni saslimšanas gadījumi

vakcinēts/
pārslimojušais/
testēts

dažādi

(piem.vecāku sapulce, kurā
piedalās kāds, kurš nav vakcinēts, testēts,
pārslimojis)

vakcinēts/
pārslimojušais/
testēts

dažādi

max 1000

max 50

max 500

max 20

max 20

max 300

max 10 no 2
mājsaimniecībām

iekštelpās max 500








vakcinēts/pārslimojušais izglītojamais izglītības procesā mācību telpā var nelietot
deguna un mutes aizsegu (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot
epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par
mutes un deguna aizsega lietošanu);
1.–3. klases izglītojamie izglītības procesā mācību telpā var nelietot deguna un mutes
aizsegu (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko
situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna
aizsega lietošanu);
iespēju robežās jāievēro savstarpējā 2m distance, izņemot vienas klases, grupas, kursa
izglītojamiem,
iespēju robežās ievēro grupu, klašu nepārklāšanos.

Papildus, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, izglītības iestādei ir jāizvērtē
ikviena izglītības iestādes organizētā pasākuma vai pasākuma, kurā izglītības iestāde saņēmusi
uzaicinājumu piedalīties, nepieciešamība un lietderība!
Jāņem vērā, ka arī šobrīd ir pieļaujama vienīgi epidemioloģiski droša pasākuma norise!
Izglītības iestāde ir tiesīga patstāvīgi noteikt nosacījumus epidemioloģiski droša pasākuma
norisei, tostarp, piemēram, izvirzīt prasību, ka “vieslektoram”, “viesmāksliniekam” vai nomātā
transportlīdzekļa šoferim ir jābūt derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātam.

1.4. Fiziskās vides nodrošināšana
Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām CO līmenis, kas atbilst
teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei mācību telpās, ir līdz 1000 ppm. Izglītības iestāde
nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši izglītības
iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam (ikreiz, kad
mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm).
Ieteikumi izglītības iestāžu telpu vēdināšanai.
Iespēju robežās nodrošināma klašu (grupu) plūsmu fiziska nepārklāšanās.
Vietās, kur izglītības iestādes iekštelpās un ārtelpās pastāv riski drūzmēties lielam skaitam
cilvēku starpbrīžu laikā un pirms un pēc mācību stundām, plāno izglītojamo plūsmu, lai novērstu
drūzmēšanos.
Izglītības iestāde ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vienojas par labāko risinājumu,
ievērojot iestādes esošo mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo
izglītojamo plūsmu plānojumu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kuri nonāk ciešā kontaktā, un
iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.
Izglītības iestādei ir tiesības prasīt apliecinājumu no ārpakalpojuma sniedzēja (piemēram,
ēdināšanas, uzkopšanas, transporta, asistenta pakalpojumi) par to, ka pakalpojuma sniegšanā
iesaistītajai personai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai apliecinājums
par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
Izglītības iestāde skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus
iestādes teritorijas dienas ietvaros.
Izglītības iestāde nodrošina iespēju regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot
atbilstošus
līdzekļus
(https://www.spkc.gov.lv/lv/roku-higiena;
https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/content/Iedzivotajiem/Kampanas/Mazga%20rokas%20ti
ras%20lai%20no%20mikrobiem%20tas%20brivas/padomi-vecakiem.pdf;
https://youtu.be/T6iR7LG33tw ).
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Izglītības iestādes, kas nodrošina dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, ievēro
pamatprincipus - informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība.
Izglītības ietāde nosaka kārtību dienesta
izmantošanai.

viesnīcu un internāta pakalpojumu

Izglītojamie pirms mācību gada uzsākšanas dienesta viesnīcā var ierasties ar
sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par negatīvu Covid-19
testu.
Ja izglītojamais vēl nav saņēmis rezultātu par izglītības iestādē veikto Covid-19 testu
mācību procesa uzsākšanai, uzturēšanās dienesta viesnīcā un internātā ir pieļaujama ar negatīvu
SARS-CoV-2 antigēna testu, kas veikts pēdējo sešu stundu laikā uz vietas izglītības iestādē.

1.5. Individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana
Izglītības iestādei ir jāparedz, kā izglītojamie tiek regulāri informēti par masku lietošanu,
higiēnas prasību ievērošanu (roku mazgāšana, dezinfekcija u.tml.), īpaši mazāko klašu skolēni.
Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu,
izņemot:
● bērnus līdz 7 gadu vecumam;
● izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams īpaši noteikto veselības
apsvērumu dēļ (personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai
psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai
iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai);
● nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
● 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);
● 1. – 3.klases izglītojamie izglītības iestādē klātienes izglītības procesā
mācību telpā, izņemot gadījumus, kad izglītības iestādes vadītājs,
izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu
pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu;
● ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas
instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai;
● sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā.
Pirmās mācību stundas laikā, kad izglītojamie atgriežas iestādē pēc brīvdienām, pedagogs
pārrunā maskas lietošanas pamatprincipus un vienojas par noteikumiem, kas jāievēro.
Izglītojamie tiek iepazīstināti ar mutes un deguna aizsega lietošanu uzsverot, ka:



svarīgi neaiztikt sejas masku un seju ar nemazgātām rokām;
pirms sejas maskas uzlikšanas un noņemšanas jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai
arī jāizmanto spirtu saturošu (sastāvā vismaz 70% etanols) roku dezinfekcijas līdzekli;
o sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai
(deguns nedrīkst būt ārpus maskas);
o noņemot sejas masku, tā jāsaņem no mugurpuses vai aiz fiksējošas saites,
nepieskaroties maskas iekšpusei;
o pēc sejas maskas noņemšanas bez kavēšanās jānomazgā rokas vai jādezinficē tās
ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli;
o pēc vairākkārt lietojamās sejas maskas izmantošanas, tā jāievieto maisiņā, nevis
kabatā vai somā;
o ja lieto vienreizlietojamo sejas masku, pēc noņemšanas tā jāievieto maisiņā un
jāizmet atkritumu tvertnē;
o vienreizlietojamās sejas maskas nedrīkst lietot atkārtoti;
o vairākkārt lietojamās sejas maskas pēc lietošanas mājās jāizmazgā vismaz 60
grādu temperatūrā.

Papildus vērst uzmanību, ka:




vienas sejas maskas maksimālais lietošanas ilgums ir 4 stundas;
sejas maska jāmaina, ja tā lietošanas laikā kļūst mitra vai netīra;
ja nepieciešams, sejas masku var mainīt biežāk;
o izglītojamam ikdienā jābūt līdzi rezerves (maiņas) maskai, kopā vismaz 2;
o ja izglītojamais, atrodoties iestādē, informē pedagogu par sūdzībām attiecībā uz
pašsajūtu vai veselības stāvokli, tad pedagogs rīkojas atbilstoši skolas iekšējās
kārtības noteikumiem, kas nosaka rīcību šādās situācijās;
o ja rodas situācija, kad nepieciešams noņemt sejas masku (piemēram, nepieciešams
padzerties), ir pieļaujams izglītojamam uz 1-2 minūtēm masku no sejas noņemt un
pēc tam uzlikt atpakaļ. Jāatceras, ka pirms un pēc padzeršanās nepieciešams
mazgāt un/vai dezinficēt rokas.

Izglītības iestāde informē vecākus par mutes un deguna lietošanas pamatprincipiem un to, ka
vecākiem jābūt atbalstošiem un jāpalīdz bērniem apgūt sejas maskas lietošanas galvenos
pamatprincipus:






roku mazgāšana un dezinfekcija;
sejas
maskas
pareiza
uzlikšana:
https://www.vm.gov.lv/lv/jautajumiatbildes-par-sejas-maskam
rīcība sejas maskas lietošanas laikā (ar rokām neaiztiekam, uz zoda neliekam
u.tml.);
pareiza sejas maskas noņemšana (aiz aukliņām, nepieskaroties iekšpusei, roku
nomazgāšana pēc noņemšanas);
rīcība ar izlietoto sejas masku (vienreizējo izmet, ielikot maisiņā, auduma sejas
masku nes mājās mazgāt).

Lai veicinātu pareizu sejas maskas lietošanu, aicinām izmanot un izplatīt arī vecākiem un
likumiskajiem pārstāvjiem informāciju par sejas masku lietošanu. Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas sagatavotā animācija par masku lietošanu:
(https://www.youtube.com/watch?v=6t_C3P0_wgY)

