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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Siguldā  

14.12.2021.  Nr. 1-19.1/5  

 

Siguldas Valsts ģimnāzijas epidemioloģiskās drošības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19  

infekcijas izplatības ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumu mērķis ir iestādes darbības ietvaros nodrošināt epidemioloģiskās drošības un 

pretepidēmijas pasākumus personu veselības aizsardzībai no SARS-CoV-2 koronavīrusa izraisītās 

COVID-19 slimības. 

2. Šie noteikumi nosaka informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa 

uzraudzības, apmeklētāju plūsmu organizēšanas, koplietošanas telpu izmantošanas, ēdināšanas 

organizēšanas pamatprincipus Siguldas Valsts ģimnāzijā (turpmāk - iestāde). 

 

II. Higiēnas prasības 

3. Ienākot iestādē, persona dezinficē rokas. Roku dezinfekcija iespēju robežās jāveic arī 

mācību priekšmetu kabinetos.  

4. Katrā mācību telpā un ēdināšanas telpā iestāde nodrošina dezinfekcijas līdzekļa (kas satur 

vismaz 70% etanola) pieejamību. Papildu noteiktajam iestādes apmeklētāji izmanto automātisko 

bezkontakta roku dezinfekcijas iekārtu iestādes centrālās ieejas zonā. 

5. Dienas un vakara apkopējas veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba 

aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju – durvju rokturi, kāpņutelpu roku balsti, labierīcību sanitāro 

mezglu virsmas. Precīzu telpu higiēnas uzturēšanas programmu nosaka un koordinē direktora 

vietnieks saimnieciskajā jomā. 

6. Skolas darbiniekiem un skolēniem bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši 

pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes. 

7. Personas ienākot ēdināšanas telpā, veic roku mazgāšanu atbilstoši vispārējiem 

pamatprincipiem. 

8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs regulāri nodrošina ēdināšanas telpu virsmu 

dezinfekciju. 

9. Mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas ne mazāk kā 5 minūtes, atverot logu.   

10. Darbiniekiem un izglītojamajiem iestādē ir aizliegts dzert ūdeni, pietuvinot savu muti ūdens 

maisītājam.  

11. Par II. nodaļā minēto par personīgās higiēnas prasību ievērošanu ir atbildīga katra persona. 
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III. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

12. Ēdināšanas pakalpojumu iestādē ēdinātājs sniedz saskaņā ar līgumā noteiktajām prasībām.  

13. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošina ēdiena izdali. 

14. Saskaņojot ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, ēdināšanu izglītojamajiem iestāde 

nodrošina saskaņā ar apstiprināto mācību stundu sarakstu.  

15. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošina, ievērojot atsevišķu klašu grupu nošķirtību 

–7.-9.klases un 10.-12.klases. Šo mācību stundu pārtraukumu laikā var tikt ierobežota uzkodu 

tirdzniecība.  

16. Personu plūsma uz ēdamzāli tiek organizēta, izmantojot priekštelpu ar izlietnēm, un no 

ēdamzāles, izmantojot otru Kvantu korpusa kāpņutelpu. 

17. Izglītojamie pusdieno skolas ēdnīcā, ievērojot iestādes noteiktās roku mazgāšanas un 

dezinfekcijas prasības, ievēro virzienu plūsmu. Līdz savas sēdvietas ieņemšanai pie ēdamgalda 

izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegus. Iestādē lietot pārtikas preces un ēdienus/dzērienus 

(izņemot dzeramo ūdeni) drīkst tikai ēdnīcas telpā.  

 

IV. Apmeklētāju, izglītojamo un darbinieku plūsmu organizēšana 

18. Apmeklētāju pieņemšana iestādes telpās notiek pēc 16.00 līdz 20.00 vai iepriekš saskaņojot 

ar iestādes administrāciju. 

19. Ārpakalpojumu sniedzēju pārstāvji (kurjeri, operatīvo dienestu darbinieki, servisu 

remontstrādnieki) iestādes telpās lieto mutes un deguna aizsegu (t.sk. personas ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).   

20. Iestādes dežurants fiksē apmeklētāja (izņemot darbinieki un izglītojamie) vārdu un uzvārdu 

apmeklētāju žurnālā. 

21. visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), 

ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, 

nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu 

laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

22. Uzturoties iestādes telpās personas lieto mutes un deguna aizsegu. 

23. Lai novērstu drūzmēšanos, pēc garderobes apmeklējuma izglītojamie nekavējoties dodas 

uz klases telpām pa norādītajām durvīm.  

24. Izglītojamie, pārvietojoties pa skolu, ievēro norādītos kustības plūsmas virzienus.  

 

V. Mācību procesa norise 

25. Klašu grupām no 7. līdz 12.klasei saskaņā ar mācību stundu sarakstu mācības notiek 

klātienē. 

26. Klātienes mācību procesa ietvaros pedagogi nodrošina nepieciešamās mācību procesa 

informācijas (uzdevumi, saites, prezentācijas u.c.) apriti tiem izglītojamajiem, kuri var mācīties tikai 

attālināti.  

27. Attālinātā mācību procesa organizāciju klasēm vai klašu grupām, saskaņojot ar dibinātāju, 

ar rīkojumu nosaka direktors. Par izmaiņām mācību procesa formā nekavējoties tiek informēti (e-

klase un iestādes mājaslapa) nepilngadīgo izglītojamo vecāki un pilngadīgie izglītojamie.  

28. Par pilnībā attālināta mācību procesa organizāciju lēmumu pieņem Siguldas novada 

pašvaldība.    

 

VI. Ārpus mācību stundu pasākumu norise 

29. Organizējot ārpus mācību stundu pasākumu (t.sk. pieaugušo izglītības) norisi (konkursi, 

semināri, sanāksmes, lekcijas, izrādes, svinīgie atceres pasākumi u.c.) iestāde nodrošina valstī 

noteiktos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus. 

30. Klases ietvaros plānoto pasākumu norisi iestādē klases audzinātājs saskaņo ar direktora 

vietnieku audzināšanas darbā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms plānotā pasākuma norises. 

31. Organizējot šajā nodaļā minētos pasākumus prioritāri dod priekšroku pasākumiem, kuros 

pilnībā iespējams ievērot distancēšanās prasībās un to norisi var organizēt ārpus telpām. 
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VII. Personu pienākumi, ierobežojumi un atbildība 

32. Iestādē drīkst uzturēties personas bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, bez akūtām 

elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam nav noteikta pašizolācija vai karantīna. 

33. Izglītojamo likumiskie pārstāvji vai pilngadīgie izglītojamie nekavējoties informē attiecīgo 

klases audzinātāju, ja pastāv apstākļi (t.sk. veselības problēmas), kas liedz piedalīties mācību 

procesā.  

34. Ja darbinieks vai izglītojamais konstatē sev vai citiem paaugstinātu ķermeņa temperatūru, 

augšējo elpceļu traucējumu simptomus (iesnas, intensīvu klepu, elpas trūkumu u.c.) nekavējoties 

informē iestādes medicīnas māsu vai iestādes administrācijas pārstāvi. 

35. Pēc indikāciju konstatācijas iestādes medicīnas māsa nekavējoties izolē personu medicīnas 

kabinetā, attiecīgajā telpā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi (mutes, deguna 

aizsegs/maska,  medicīniskā sejas maska) un informē izglītojamā likumisko pārstāvi par 

nepieciešamību nekavējoties ierasties iestādē. Darbinieks minēto indikāciju gadījumos nekavējoties 

pamet iestādi, par to informējot iestādes administrāciju. 

36. Rīcību gadījumos, kad darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

personai pastāv citi ar epidemioloģisko drošību saistītie apstākļi nosaka SPKC algoritms un iestādes 

rīcības algoritms covid19 ierobežošanas izplatībai skolā (pielikums). 

37. Ja iestādes rīcībā ir informācija, ka personas ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina iestādi 

par savu vai savā aizgādībā esošas personas veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar 

Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, iestāde nekavējoties ziņo Slimību 

profilakses un kontroles centram. 

38. Katru nedēļu saskaņā ar direktora apstiprinātu grafiku notiek izglītojamo, kuriem nav 

sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, testēšana. Testēšana ir organizēta klašu 

ietvaros pedagoga vadībā un testēšanas procesu koordinē skolas medicīnas māsa A.Šķestere. 

39. Personu antigēnu paštestu skrīnigs tiek organizēts divas reizes nedēļā – katru ceturtdien 

iestādē un katru svētdien mājsaimniecībā. 

40. Ja izglītojamais iegūst sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, viņa vecāki 

vai pilngadīgs izglītojamais vienas darba dienas laikā informē attiecīgās klases audzinātāju un par 

sertifikāta derīgumu pārliecinās medicīnas māsa.  

41. Sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu skaitlisko apkopojumu nodrošina 

attiecīgās klases audzinātājs, par to ievadot informāciju iestādes noteiktā iekštīkla vietnē.  

42. Par šo noteikumu ievērošanu iestādes izglītojamie un darbinieki tiek iepazīstināti iestādes 

noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Noslēguma jautājumi 

43. Šo noteikumu pasākumu koordinēšanu un prasību uzraudzību nodrošina direktora vietniece 

Arnita Čoiča sadarbībā ar iestādes medicīnas māsu A.Šķesteri. 

44. Atzīt par spēku zaudējušus Siguldas Valsts ģimnāzijas 2021.gada 25.augusta iekšējos 

noteikumus Nr.1-19.1/2 “Siguldas Valsts ģimnāzijas epidemioloģiskās drošības noteikumi”. 

 

 

 

Direktors  R.Kalvāns
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Pielikums SVĢ 14.12.21. iekšējiem noteikumiem Nr.1-19.1/5 

 

SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS RĪCĪBAS ALGORITMS COVID19 IEROBEŽOŠANAS IZPLATĪBAI SKOLĀ 

 

Situācija  Vecāku rīcība  Skolas medmāsas rīcība  Audzinātāja rīcība  
 

Mācību priekšmeta skolotāja 
rīcība  

Skolēnam ātrajā antigēna testā 
parādās pozitīvs rezultāts 
 
Skolēnu testēšana ar ātrajiem 
antigēnu testiem notiek 
svētdienas vakarā (skolēni 
testu veic mājās) un 
ceturtdienas rītā plkst.8.00 
kopā ar mācību priekšmetu 
pedagogiem skolā.  

Informē klases 
audzinātāju par 
pozitīvu mājās veiktā 
antigēnu testa 
rezultātu, piesaka 
skolēnu laboratorijā 
PĶR testam, pēc testa 
rezultātu saņemšanas 
informē audzinātāju. 
Ja skolēna laboratorijā 
veiktā testa rezultāts 
ir negatīvs, skolēns 
drīkst atgriezties 
skolā 

Ja skolēnam ātrais 
antigēnu tests ir 
pozitīvs/apšaubāms skolā, 
medmāsa veic atkārtotu 
testēšanu. Ja atkārtotā 
testa rezultāts pozitīvs, 
reģistrē skolēnu sarakstā, 
informē skolēna vecākus, 
klases audzinātāju un 
nosūta skolēnu mājās 
 

 
Ja pozitīvs rezultāts parādās 
testēšanā skolā, skolēns dodas pie 
skolas medmāsas 
 
Informē mācību priekšmetu 
skolotājus par laiku (kamēr gaida 
PĶR testa rezultātus) , kurā 
skolēnam jānodrošina attālināts 
mācību darbs 

Ja pozitīvs rezultāts parādās 
testēšanā skolā (mācību 
priekšmeta skolotāja 
uzraudzībā), skolēns tiek 
nosūtīts pie skolas 
medmāsas.  
 
Uz laiku līdz skolēns saņem 
PĶR testa rezultātu, šim 
skolēnam tiek nodrošināts 
attālināts mācību darbs 

 
Skolēns ir kontaktpersona, bet 
nedzīvo vienā mājsaimniecībā 
ar saslimušo  
Kontakts ārpus ģimenes 
SKOLĒNS DRĪKST APMEKLĒT 
SKOLU 

 
Pievērš lielāku vērību 
skolēna veselības 
stāvoklim, nodrošina, 
ka skolēns neapmeklē 
skolu, ja parādās 
Covid19 saslimšanai 
raksturīgie simptomi 

  
 

 
 

 
Skolēns ir kontaktpersona un 
dzīvo vienā mājsaimniecībā ar 
saslimušo, saslimušais ģimenē  
 
JA SKOLĒNAM NAV 
SASLIMŠANAS SIMPTOMU, 

Informē klases 
audzinātāju par 
saslimšanu ģimenē, 
nodrošina, ka skolēns 
neapmeklē skolu, ja 
pasliktinās pašsajūta 

Nodrošina skolēna 
piedalīšanos skolas rutīnas 
skrīningā 

Fiksē informāciju par saslimšanu 
ģimenē, kopīgotajā dokumentā 
https://docs.google.com/spreads
heets/d/148RhTG_2INat5SZOl05
qmS22XK02GeP3YmkLBa1gYwg/
edit#gid=0  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/148RhTG_2INat5SZOl05qmS22XK02GeP3YmkLBa1gYwg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/148RhTG_2INat5SZOl05qmS22XK02GeP3YmkLBa1gYwg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/148RhTG_2INat5SZOl05qmS22XK02GeP3YmkLBa1gYwg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/148RhTG_2INat5SZOl05qmS22XK02GeP3YmkLBa1gYwg/edit#gid=0
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SKOLĒNS DRĪKST APMEKLĒT 
SKOLU  

vai parādās 
saslimšanas simptomi 

 
Klasei ir pozitīvs pūļa tests 
 
NEDRĪKST APMEKLĒT SKOLU. 
JĀVEIC PĶR LABORATORIJAS 
TESTS, JA TESTS NEGATĪVS, 
DRĪKST ATGRIEZTIES SKOLĀ  

 
Nodrošina 
pieteikšanos PĶR 
laboratorijas testam 
un tā veikšanu 
 

Informē skolas vadību par 
klasi un skolēniem, kuriem 
ir pozitīvs pūļa tests.  
Neveic pūļa testā iesaistīto 
skolēnu testēšanu ar 
antigēnu testiem. 
Apkopo datus par pozitīvā 
pūļa testa skolēnu PĶR 
testa rezultātiem. 

Informē skolēnus par pūļa testa 
rezultātu, informē par rīcību. 
Nodrošina, ka skolēni, kuri 
piedalījās pūļa testā, neierodas 
skolā vai nekavējoties dodas 
prom no skolas  
 
Kopīgotajā dokumentā nodod 
ziņu mācību priekšmetu 
pedagogiem par īslaicīgu 
attālināto mācību darbu 
skolēniem , kuru rezultāts pūļa 
testā bija pozitīvs un kuriem 
jāveic PĶR tests laboratorijā  

 
Neveic skolēnu papildu 
testēšanu ar ātrajiem 
antigēnu testiem 
 
Nodrošina attālināto mācību 
procesu skolēniem, kuru pūļa 
tests bija pozitīvs, bet PĶR 
testa rezultāts vēl nav 
saņemts. 
 

 
PŪĻA tests klasei skolā, 
otrdienās , testu veic tikai tie 
skolēni, kuriem nav 
sadarbspējīga covid19 
sertifikāta  

 Nodrošina pūļa testu 
materiāla sadali un 
apkopošanu, materiāla 
nodošanu laboratorijas 
kurjeram. Sagatavo 
skolēnu sarakstus, kas 
nodevuši pūļa testu.  

 
Veic testu audzināšanas stundā. 
Testēšanā piedalās tikai tie 
skolēni, kuriem nav sadarbspējīgu 
covid19 sertifikātu.  

 

 
Skolēns pārslimojis Covid19 
 

Informē audzinātāju 
par pārslimošanas 
faktu un laiku, līdz 
kuram skolēnam 
netiek veikta 
testēšana. Skolēns 
skolā atgriežas ar 
ģimenes ārsta zīmi, 
kas nepieciešama 
kavējumu 
attaisnošanai  
 

 
 

Nodrošina, ka skolēns 60 dienas 
pēc saslimšanas fakta 
apstiprināšanas netiek testēts ne 
ar antigēnu testiem, ne pūļa testā, 
ne PĶR testiem, izņemot 
gadījumus, ja skolēnam ir 
saslimšanas simptomi. 

 

     



3 

 

Skolotājs ir kontaktpersona ar 
covid19 saslimušajiem 
skolēniem  
 

 Nodrošina testu sadali 
mācību priekšmetu 
pedagogiem iknedēļas 
testēšanai   

 Turpina piedalīties iknedēļas 
testēšanā, divas reizes nedēļā 
ar ātrajiem antigēnu testiem 

 
Skolēns slimo ar covid, bet 
vēlas piedalīties mācību 
procesā  
 

 
Nodrošina skolēna 
komunikāciju ar 
mācību priekšmeta 
pedagogiem  
 

  
 

Iespēju robežās, ja skolēns 
izsaka vēlmi, nodrošina 
konsultācijas attālināti, 
mācību stundas šiem 
skolēniem netiek 
nodrošinātas attālināti  

 
Skolēnam ir noteikts attālināts 
mācību darbs 
 

Nodrošina skolēnam 
darba apstākļus 
attālinātajam mācību 
procesam  
 

  
Informē skolēnus par attālinātā 
mācību darba principiem  

 
Nodrošina skolēniem 
attālināto mācību darbu.  
Ja skolēns nepieslēdzas 
tiešsaistes stundām, liek “n” 
eklases žurnālā  

 
SKOLOTĀJS vai SKOLAS 
DARBINIEKS ir 
kontaktpersona un dzīvo 
vienā mājsaimniecībā ar 
saslimušo, saslimušais ģimenē  
 
JA SKOLOTĀJAM/ SKOLAS 
DARBINIEKAM  NAV 
SASLIMŠANAS SIMPTOMU, 
SKOLĒNS DRĪKST APMEKLĒT 
SKOLU  
 

  
Nodrošina skolotāja/ 
skolas darbinieka 
piedalīšanos skolas 
iknedēļas rutīnas skrīningā 

  

 
 


