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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Pāvilostā 

 

01.09.2020. 

Nr. 1.10/ 12 

 

KĀRTĪBA EPIDEMIOLOĢISKO DROŠĪBAS PASĀKUMU  

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

 

 

Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72.panta pirmās daļas 2.punktu,Ministru kabineta 09.06.2020. 

 noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Kārtība epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kā Pāvilostas 

Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Iestāde) tiek organizēti drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. 

2. Kārtība papildina esošos Iestādes iekšējās un darba kārtības noteikumus un ir saistoši visam 

Iestādes personālam un Iestādes apmeklētājiem. 

3. Sekmīgas infekcijas izplatības ierobežošanas pamatā ir ikviena atbildīga attieksme pret savu 

un apkārtējo veselību, apzinīga rīcība, ievērojot šo Kārtību un citus valstī noteiktos 

ierobežojumus, un rūpīga savu pienākumu izpilde. 

4. Kārtība: 

4.1. nodrošina valstī noteikto drošības pasākumu ievērošanu un īstenošanu Iestādē; 

4.2. nosaka Iestādes personāla rīcību, atbildību un pienākumus; 

4.3. nodrošina inficēšanās gadījumu izsekojamību Iestādē. 

5. Kārtība ir piemērojama visās Iestādes īpašumā nodotajās ēkās vai to daļās (turpmāk – 

Iestādes ēkas), kurās notiek Iestādes darbības. 

6. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie 

ierobežojumi mainīti.  

 



II IESTĀDES PERSONĀLA RĪCĪBA INFEKCIJAS IZPLATĪŠANĀS 

IEROBEŽOŠANAI 

 

7. Iestādes personāls: 

7.1. nedrīkst atrasties Iestādes ēkās ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmēm vai pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas vai 

izolācijas; 

7.2. ja konstatēta Covid-19 infekcija, telefoniski informē Iestādes vadītāju; 

7.3. regulāri mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm; ja tas nav iespējams, veic roku dezinfekciju 

ar atbilstošiem līdzekļiem; 

7.4. pēc iespējas samazina iekārtu un darba aprīkojuma, tostarp rakstāmpiederumu, 

nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam; 

7.5. neuzkavējas Iestādes ēkās bez noteiktas vajadzības; 

7.6. nepārsniedz telpā maksimāli noteikto cilvēku skaitu; 

8. Ja personai, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums) vai tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tās pienākums 

ir: 

8.1. pārtraukt darba veikšanu; 

8.2. uzvilkt sejas masku; 

8.3. atkarībā no dzīvesvietas doties mājās; 

8.4. nekavējoties informēt Iestādes vadītāju; 

8.5. sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

Persona var atgriezties Iestādē tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem. 

9.  Ja personālam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskās palīdzība. 

10. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes Iestādē konstatētas divām vai vairāk personām un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde veic aktīvu sadarbību ar Slimību 

profilakses un kontroles centru (turpmāk – SPKC), nodrošinot gan informācijas sniegšanu 

telefoniski Liepājas nodaļas epidemiologam (63424595), gan rīkojoties atbilstoši SPKC 

rekomendācijām. Ja nepieciešams, Iestādes personāls un apmeklētāji lieto sejas maskas.  

11. Pēc SPKC norādījumu saņemšanas direktore informē Pāvilostas novada pašvaldību (e-

pasts: dome@pavilosta.lv). 

 

III IESTĀDES PERSONĀLA RĪCĪBA INFEKCIJAS 

 ATKLĀŠANAS GADĪJUMĀ AUDZĒKNIM 

 

12. Ja audzēknim, atrodoties mācību iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums) vai tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra: 

12.1.  audzēkni izolē atsevišķā telpā; 

12.2.  tiek nodrošināta pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešama; 

12.3.  noteikta sejas masku lietošana (audzēknim mutes, deguna aizsegs/maska, 

pieaugušajam – medicīniskā sejas maska); 

12.4.  nekavējoties tiek informēti vecāku/aizbildņi; 

12.5.  vecāks/aizbildnis nekavējoties ierodas pēc bērna un informē ģimenes ārstu; 

12.6.  audzēknis uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem; 

12.7.  Iestādē audzēknis atgriežas ar ārsta zīmi. 



13. Ja audzēknim tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

14. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes Iestādē konstatētas diviem vai vairākiem audzēkņiem 

un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde veic aktīvu sadarbību ar SPKC, 

nodrošinot gan informācijas sniegšanu telefoniski Liepājas nodaļas epidemiologam 

(63424595), gan rīkojoties atbilstoši SPKC rekomendācijām.  

15. Pēc SPKC norādījumu saņemšanas direktore informē Pāvilostas novada pašvaldību (e-

pasts: dome@pavilosta.lv). 

16. Audzēkņu vecākiem/ aizbildņiem nekavējoties jābrīdina Iestādes direktori, ja audzēknim 

konstatēta Covid-19 infekcija. 

17. Ja audzēknis atgriezies no valstīm, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra 

sarakstā, tad Iestādi var apmeklēt pēc 14 dienu pašizolācijas. 

 

IV DROŠĪBAS PASĀKUMU IEVĒROŠANA IEKŠTELPĀS 

 

18. Iestādes telpās un darba kabinetos starp sēdvietām pēc iespējas tiek nodrošināta divu metru 

distance. 

19. Darba kabinetos, kuros atrodas vienas klases audzēkņi un divu metru distanci starp katra 

bērna sēdvietu nav iespējams nodrošināt, starp audzēkņiem ir pieļaujama mazāka distance. 

20. Divu metru distance stundu  laikā ir jāievēro starp skolotāju un audzēkni. 

21. Telpas tiek regulāri vēdinātas, ne retāk kā reizi divās stundās vismaz 15 minūtes.  

22. Uzsākot stundu, skolotājs veic audzēknim vizuālo pārbaudi un to rakstveidā fiksē žurnālā.  

23. Iestādes personāls tiek aicināts savos viedtālruņos lejupielādēt un aktivizēt aplikāciju 

“Apturi COVID”. 

24. Katrā Iestādes ēkā ir izvietots rokas dezinfekcijas līdzeklis: 

24.1.  Iestādes ēkā Dzintaru iela 23 – pie galvenajām ieejas durvīm; 

24.2.  Iestādes ēkā E. Šneidera laukums 2 – pie galvenajām ieejas durvīm; 

25. Esot aizdomām par paaugstinātu ķermeņa temperatūru, ir iespējams veikt ķermeņa 

temperatūras mērījumu pie Iestādes direktora. 

26. Pasākuma organizators nodrošina: 

26.1. uz pasākumu attiecināmo normatīvo aktu un Kārtības ievērošanu; 

26.2. no Iestādes līdzekļiem nodrošina visus pasākumam nepieciešamos Covid-19 

epidemioloģiskās drošības līdzekļus un profilakses pasākumus; 

26.3. atbildīgās personas saskaņojumu par konkrētas telpas rezervāciju, dalībnieku skaitu,  

apmeklētāju plūsmas shēmas uz/no pasākuma norises vietu/-as, kā arī papildus Covid-

19 profilakses pasākumu ievērošanu, ja tādi nepieciešami; 

26.4. informācijas apkopošanu par pasākumā klātesošajām personām un šīs informācijas 

nodošanu atbildīgajai personai. 

 

V TELPU UN APRĪKOJUMA UZKOPŠANA 

 

27. Iestādes telpās tiek veikta regulāra telpu un virsmu, tostarp inventāra un darba aprīkojuma, 

tīrīšana un dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem 

cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas 

tualetēs, krāni). 

28. Telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši SPKC vadlīnijām: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija. 

mailto:dome@pavilosta.lv
https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija


29. Pirms katras nodarbības vai koplietošanas datora izmantošanas tā lietotājs veic datora 

tastatūras un peles tīrīšanu ar dezinficējošām salvetēm. 

 

VI NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

30. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

31. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par 

izglītojamā veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām 

vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju. 

 

 
Direktore           Inga Šnore 
 


