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Par izmaiņām Kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē
Izdarīt Kārtībā, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
prasības izglītības iestādē (apstiprināti ar direktora 31.08.2020. rīkojumu Nr. 162/1.10)
(turpmāk – Kārtība) šādus grozījumus:
1. Izteikt 8.6.punktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestāde nodrošina izglītojamam mutes un deguna aizsegus – sejas maskas, kuras
izglītojamie lieto mācību procesa laikā, koplietošanas telpās un ārpus tā. Izglītojamie ar
acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ viņiem trūkst
spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, sejas maskas nelieto. (Ministru kabineta
rīkojuma Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.44.punkts)
2. Papildināt Kārtību ar 8.7. punktu šādā redakcijā:
“Izglītojamā likumiskais pārstāvis par 8.3., 8.4., 8.5. punktos noteiktajiem gadījumiem
informē izglītības iestādi kārtībā, kādā reģistrē skolēnu neierašanos skolā.”
3. Svītrot 9.3. punktu.
4. Izteikt 9.9. punktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais inficējies ar
Covid-19 vai ir noteikts kā kontaktpersona, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas
pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai, IKVD un SKPC Kurzemes reģionālajai nodaļai.
5. Izteikt 9.10. punktu šādā redakcijā:
„Ja izglītojamam apstiprināta Covid-19 infekcija, izglītības iestādes vadītājs vai viņa noteiktā

atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši SPKC sniegtajiem kritērijiem un informē
kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un
pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu un
skolas turpmāko rīcību noteiks SPKC.“
6. Papildināt Kārtību ar 9.10.1 punktu šādā redakcijā:
“Ja izglītojamam, atrodoties skolā tiek saņemtas ziņas par viņu kā kontaktpersonu,
medicīnas māsa vai atbildīgā persona informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, vienojas
par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem
(saziņa ar ģimenes ārstu, skolas informēšanu par izmaiņām bērna veselības stāvoklī)”.
7. Izteikt 9.11. punktu šādā redakcijā:
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„Izglītojamais skolā pēc karantīnas vai pilnīgas atveseļošanās var atgriezties ar ģimenes ārsta zīmi
par atbilstošu veselības stāvokli.“
8. Izteikt 10.3. punktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestāde nodrošina darbiniekiem mutes un deguna aizsegus – sejas maskas, kuras
darbinieki lieto mācību procesa laikā un ārpus tā.”
9. Izteikt 10.6. punktu šādā redakcijā:
„Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid19 vai noteikts kā kontaktpersona, ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas
Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai unb IKVD.“
10. Izteikt 10.7. punktu šādā redakcijā:
“Ja darbiniekam apstiprināta Covid-19 infekcija, izglītības iestādes vadītājs vai viņa noteiktā
atbildīgā persona nosaka kontaktpersonas atbilstoši SPKC sniegtajiem kritērijiem un informē
kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību ievērot mājas karantīnu un
pienākumu sazināties ar ģimenes ārstu, lai veiktu kontaktpersonas medicīnisko novērošanu un
skolas turpmāko rīcību noteiks SPKC.“
11. Izteikt 10.8. punktu šādā redakcijā:
„Darbinieks izglītības iestādē pēc karantīnas vai pilnīgas atveseļošanās var atgriezties ar ģimenes
ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli.“
12. Svītrot 32. punktā vārdus “vai papildu nodarbībās”.
13. Svītrot 33.punktu.
Pamatojums: Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360/LV,110B,09.06.2020
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”;
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas izglītības pārvalde” 12.01.2021.
rīkojums Nr. 4/01-28.
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