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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rēzeknē 
28.08.2020.          Nr. 3.7 / 1 

 
KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS MĀCĪBU PROCESS  

AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS 
PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAI 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  

2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības  
pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25., 26. un 27.punktu 

 
1. Kārtība nosaka, kā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (turpmāk tekstā – skola) tiek 

organizēts mācību process Covid-19 infekcijas laikā, kā arī, kā tiek nodrošināti 
epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi. 
 

2. Kārtība ir saistoša skolas darbiniekiem, skolēniem un skolēnu vecākiem vai skolēnu 
likumiskajiem pārstāvjiem un skolas apmeklētājiem.  

 
3. Katra skolas klase tiek uzskatīta par noslēgtu grupu un, grupas ietvaros, var neievērot 

savstarpējās distancēšanās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”. 

 
4. Mācības Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā no 2020. gada 1. septembra notiek klātienē 

izglītības programmu īstenošanas vietās Atbrīvošanas alejā 90 un Atbrīvošanas alejā 115, kā 
arī 18. novembra ielā 39, Rēzeknē. Dažas stundas nedēļā vai arī dažas dienas mēnesī 
mācības var notikt attālināti, par ko skola informē skolēnus un skolēnu vecākus vai skolēnu 
likumiskos pārstāvjus 3 (trīs) dienas iepriekš, izmantojot skolvadības sistēmu “e – klase”. 
Informācija tiek ievietota sadaļā “Skolas jaunumi”. 

 
5. Mācību process skolā noris atbilstoši skolas noteiktajam mācību priekšmetu un stundu 

sarakstam, kā arī noteiktajam zvanu sarakstam. Interešu izglītības nodarbības notiek 
atbilstoši noteiktajam nodarbību sarakstam. 

 
6. Mācības notiek mācību priekšmetu kabinetos. Skolēnu pārvietošanās no kabineta uz 

kabinetu, ievērojot valstī noteiktās savstarpējās distancēšanās prasības, notiek starpbrīžos, 
bez vajadzības neuzkavējoties gaiteņos. Skolēnu pārvietošanos pārrauga mācību priekšmeta 
skolotājs. 

 
7. Ārpusstundu un ārpus skolas telpām organizētie pasākumi notiek saskaņā ar Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 
-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto kārtību. 

 
8. Skolā nedrīkst atrasties: 

 
8.1. personas (skolas darbinieki, skolēni, skolēnu vecāki un skolēnu likumiskie pārstāvji), 

kurām ir medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 vai normatīvajos aktos 
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noteiktajā kārtībā ir atzīti par kontaktpersonām ar Covid-19 inficētai personai, vai pēdējo 
14 dienu laikā ir bijuši ārvalstīs, kā arī ir kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas 
ārvalstīs un kurām ir noteikta pašizolācija (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā), mājas 
karantīna (atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  ārstniecības personas uzraudzībā) vai 
stingra izolācija (obligāta atrašanās  tikai  savā  dzīvesvietā  vai  ārstniecības iestādē 
ārstniecības personas uzraudzībā); 
 

8.2. personas (skolas darbinieki, skolēni, skolēnu vecāki un skolēnu likumiskie pārstāvji), 
kurām ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, 
klepus, elpas trūkums utt.) un kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

 
9. Distancēšanās prasību ievērošanai: 

 
9.1. starpbrīžos un mācību stundu starplaikos skolēni un skolas darbinieki uzturas skolas 

telpās un tās teritorijā ievērojot valstī noteiktās savstarpējās distancēšanās prasības. 
Skolēni un skolas darbinieki ir personīgi atbildīgi par savstarpējās distancēšanās prasību 
ievērošanu; 

 
9.2. starpbrīžos skolas vestibilos un gaiteņos tiek organizētas skolotāju dežūras, lai novērstu 

skolēnu drūzmēšanos koplietošanas telpās un samazinātu inficēšanās risku; skolēniem 
un skolas darbiniekiem ir jāievēro dežūrējošā skolotāja norādījumi;  

 
9.3. interešu izglītības nodarbību un grupu konsultāciju laikā, kurās piedalās dažādu klašu 

skolēni, skolas darbinieki un skolēni ievēro valstī noteiktās savstarpējās distancēšanās 
prasības; distancēšanās prasība neattiecas uz deju nodarbībām un sporta spēlēm; 

 
9.4. skolēnu pārģērbšanās pirms sporta un veselības stundām notiek Sporta centra 

garderobēs, ievērojot sporta skolotāja norādes par savstarpējo distancēšanos; 
 

9.5. savstarpējā distancēšanās īpaši ir jāievēro, ja skolēns atrodas skolēnu atpūtas telpā 
(102. telpa) un tur uzturas vairāku klašu skolēni vienlaicīgi. 

 
10. Veselības stāvokļa uzraudzīšanai: 
 

10.1. skolēnu un skolas darbinieku veselības stāvokļa novērošanu un novērtējumu veic 
skolas medicīnas māsa, veicot vizuālos novērtējumus un īsas sarunas ar skolēniem un 
skolas darbiniekiem par viņu pašsajūtu; 
 

10.2. ienākot skolas telpās, līdz mācību stundu sākumam, skolēniem un skolas 
darbiniekiem tiek veikta ķermeņa temperatūras mērīšana, izmantojot bezkontakta 
termometru; temperatūras mērīšanu veic skolas medicīnas māsa.  

 
10.3. gadījumos, kad skolas darbiniekam (skolotājam vai tehniskajam darbiniekam) tiek 

konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tā pārsniedz 37, 5 grādus, skolas 
darbinieks neuzsāk darbu, telefoniski vai elektroniski informējot par to skolas direktoru, 
dodas mājās un sazinās ar savu ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanu; darbinieks var 
atgriezties darbā saskaņā ar ārsta norādījumiem; 

 
10.4. gadījumos, kad skolas darbiniekam darba laikā tiek konstatētas akūtas elpceļu 

infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums utt.), darbinieks nekavējoties 
pārtrauc darbu, telefoniski vai elektroniski informējot par to skolas direktoru, dodas mājās 
un sazinās ar savu ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanu; darbinieks var atgriezties darbā 
saskaņā ar ārsta norādījumiem; 

 
10.5. gadījumos, kad skolēnam tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tā 

pārsniedz 37,5 grādus, skolas medicīnas māsa par to informē skolēna vecākus vai tā 
likumiskos pārstāvjus, lai vienotos par veidu un laiku, kā skolēns tiek nogādāts mājās 
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veselības stāvokļa novērošanai; līdz tam skolēns uzturas skolas medicīnas kabinetā 
(307.telpa); skolēns šajā laikā lieto masku;  vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai 
skolēns apmeklētu ģimenes ārstu un uzsāktu ārstēšanos; atgriežoties skolā, skolēns 
iesniedz ģimenes ārsta izziņu par savu veselības stāvokli; 

 
10.6. gadījumos, ja skolā tiek konstatēts, ka skolēnam ir akūtas elpceļu infekcijas 

slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums utt.), skolas medicīnas māsa vai klases 
audzinātājs par to nekavējoties informē skolēna vecākus vai tā likumiskos pārstāvjus, un 
vienojas par to, kādā veidā skolēns tiek nogādāts mājās; līdz tam skolēns uzturas skolas 
medicīnas kabinetā (307.telpa); skolēns  šajā  laikā  lieto  masku;  vecāki šajā gadījumā 
ir atbildīgi par to, lai skolēns apmeklētu ģimenes ārstu un uzsāktu ārstēšanos; atgriežoties 
skolā, skolēns iesniedz ģimenes ārsta izziņu par savu veselības stāvokli; 

 
10.7. gadījumā, ja skolēns veselības problēmu vai citu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, par 

kavējuma iemesliem skolēna vecāki vai tā likumiskie pārstāvji līdz plkst.8.30 attiecīgajā 
dienā piesaka kavējumu “e – klases“ sistēmā vai informē klases audzinātāju zvanot uz 
norādīto tālruņa numuru vai sūtot īsziņu vai rakstot uz klases audzinātāja e – pastu: 
vārds.uzvards@rta.lv; 

 
10.8. gadījumā, ja skolēns nav ieradies skolā un skolēna vecāki vai tā likumiskie 

pārstāvji noteiktajā kārtībā nav informējuši skolu par prombūtnes iemesliem, klases 
audzinātājs attiecīgās dienas laikā līdz plkst.15.00 sazinās ar skolēna vecākiem vai tā 
likumiskajiem pārstāvjiem un noskaidro kavējuma iemeslu; 

 
10.9. par plānoto prombūtni ārpus valsts teritorijas skolēnu vecāki vai to likumiskie 

pārstāvji vai pilngadīgi skolēni rakstiski informē skolu ne mazāk kā trīs dienas pirms 
došanās uz ārvalstīm; skolēna vecāki vai tā likumiskie pārstāvji vai pilngadīgs skolēns 
uzņemas pilnu atbildību par valstī noteikto epidemioloģisko noteikumu ievērošanu; 

 
10.10. gadījumos, kad skolēns ir atgriezies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un 

kontroles centrs (SPKC) ir iekļāvis Covid – 19 infekcijas riska valstu grupā, skolēns 14 
(četrpadsmit) dienas atrodas pašizolācijā mājās, un par šo faktu skolēna vecāki vai tā 
likumiskie pārstāvji vai pilngadīgs skolēns obligāti informē skolu; atgriežoties skolā 
skolēns iesniedz  ģimenes  ārsta  izziņu par veselības stāvokli; 

 
10.11. mācību gada sākumā skolēni iesniedz klases audzinātājam vecāku vai to 

likumisko pārstāvju vai pilngadīga skolēna parakstītu apliecinājumu, ka skolēnam un viņa 
ģimenes locekļiem nav medicīniski apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, skolēns un 
ģimenes locekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav atzīti par kontaktpersonām ar 
Covid-19 inficētai personai un pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārvalstīs, kā arī nav 
kontaktējušies  ar personām, kuras bijušas ārvalstīs; 

 
10.12. gadījumā, ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē skolēnus, 
nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar skolēna vecākiem un skolas direktors 
nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas 
epidemiologam; kontakti saziņai ir www.spkc.gov.lv un tālruņi 64624236, 64622097; 

 
10.13. gadījumā, ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

skolas darbiniekiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē 
darbiniekus un skolas direktors nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC 
attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam; kontakti saziņai ir www.spkc.gov.lv un 
tālruņi 64624236, 64622097; 

 
10.14. gadījumā, ja skolēnam vai skolas darbiniekam tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, 

un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar skolu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus 
pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs rekomendācijas skolai un 
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iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību; šajā 
gadījumā konkrētajai klasei vai klašu grupai tiks noteiktas daļēji attālinātas mācības vai 
tikai attālinātas mācības; skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC 
norādījumiem informē dibinātāju – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, savukārt dibinātāja 
pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja 
skolai tiek noteikta karantīna. 

 
11. Higiēnas prasību ievērošanai: 

 
11.1. ienākot skolā, skolēni un skolas darbinieki, kā arī skolas apmeklētāji veic roku 

dezinfekciju ar dezinfekcijai paredzētajiem līdzekļiem, kas novietoti tiem paredzētajās 
vietās; roku dezinfekcijai tiek izmantoti 70% spirtu saturoši dezinfekcijas līdzekļi; 
 

11.2. roku dezinfekcijas līdzekļi ir izvietoti katrā stāvā un katrā koplietošanas gaitenī, kā 
arī skolēnu (102.telpa) un darbinieku (316.telpa) atpūtas telpās; pie tiem ir skaidri 
salasāma informatīvā norāde: “ROKAS DEZINFICĒT ŠEIT”; 

 
11.3. nepieciešamības gadījumā skolēni un skolas darbinieki bieži un rūpīgi mazgā 

rokas ar ūdeni un ziepēm; roku mazgāšanu veic vismaz 40 sekundes, ievērojot SPKC 
ieteikumus: https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be; 

 
11.4. skolotāji ik pēc 40 minūtēm organizē mācību telpu vēdināšanu; pēc mācību 

stundas, kad mainās klases, skolotāji veic solu virsmu, krēslu un mācību darbā izmantoto 
koplietošanas mācību līdzekļu, kā arī sporta inventāra dezinfekciju; dezinfekciju veic ar  

70% spirtu saturošiem dezinfekcijas līdzekļiem; 
 

11.5. mācību stundu laikā, saskaņā ar telpu uzkopšanas plānu, skolas apkopēja veic 
skolas koplietošanas telpu vēdināšanu un uzkopšanu, tai skaitā virsmu, rokturu, krānu, 
mākslīgās ādas dīvānu, koplietošanas inventāra dezinfekciju skolas koplietošanas telpās 
(gaiteņos, tualetēs, kāpņu telpās utt.); sanitāro mezglu uzkopšana notiek pēc katra 
starpbrīža. 

 
11.6. skolas vestibilā, katrā gaitenī un sanitārajos mezglos ir izvietota informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc 
sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes 
apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku 
dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas, var būt 
piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu 
saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām 

rokām!”. 
 

12. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 
 

 
 

Direktors        A.Vilkaste 
 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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