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kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības  

Liepājas Katoļu pamatskolā  
 

Izdota saskaņā ar  

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 

 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem  

“Ieteikumi mācību procesa organizēšanai vispārējās un  

profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko  

situāciju Covid-19 laikā”, kas piemērojami no 2020.gada 1.augusta 

Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes 2021. gada 2. februāra rīkojumu Nr. 7/01-28 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  

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

Liepājas Katoļu pamatskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kā Liepājas Katoļu pamatskolā 

(turpmāk – skolā) tiek organizēti drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai un mācību procesa un piesardzības pasākumu īstenošana. 

2. Kārtība nodrošina vienotu kārtību Covid-19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanu skolā, kas ir 

saistoša visiem skolas darbiniekiem, skolēniem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – 

vecāki).  
 

3. Kārtība ietver:  

     3.1. kārtību epidemioloģisko un higiēnisko prasību ievērošanai, nosakot higiēnas, 

distancēšanās prasības, skolēnu un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības prasības, kā 

arī informēšanu par nepieciešamību sekot veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem 

un individuālajiem profilakses pasākumiem un rīcību;  

     3.2. kārtību mācību procesa organizēšanai;  

     3.3. kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas – vecāki un apmeklētāji; 

     3.4. rīcības plānu, ja pasliktinās epidemioloģiskā situācija un rada nepieciešamību daļēji vai 

pilnībā attālināti organizēt mācību procesu.  

     3.5. skolas rīcību, ja tiek saņemta informācija par to, ka skolēns ir inficējies ar Covid-19.  
 

4. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic direktore un medicīnas māsa. Medicīnas 

māsas apmāca skolēnus par higiēnas prasību ievērošanu un izpildi, personīgo atbildību par 
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veselības stāvokļa uzraudzību, sejas un deguna aizsargu (turpmāk – masku) pareizu lietošanu 

un distancēšanās ievērošanu, kā arī kontrolē vēdināšanas nosacījumu ievērošanu.  
 

5. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas 

trūkums) klātbūtne.  

 

6. Skolā netiek uzņemts skolēns ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.  
 

7. Ar kārtību tiek iepazīstināti visi skolas darbinieki, skolēni un vecāki, ievietojot to skolvadības 

sistēmā E-klase sadaļā “Dokumenti” un informējot, ka kārtība ir ievietota šajās vietnēs. 

Kārtība, kā arī skolā izvietotie informatīvie materiāli par veselības stāvokļa uzraudzību, 

higiēnas prasību ievērošanu, masku lietošanu, pulcēšanās ierobežojumiem un distancēšanās 

ievērošanu, tiek publicēti skolvadības sistēmā E-klase. Skolēnu vecāki apliecinājumu izdara 

veidlapā, uzrādot visu tajā pieprasīto informāciju. (Pielikums Nr.1) 
 

II. VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA UN RĪCĪBA 

8. Skolēna veselības stāvokļa uzraudzība:  

     8.1. Pirms ierašanās skolā, skolēnu veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz skolēna 

vecāku atbildību.  

8.2. Skolēna vecākiem jāizvērtē sava bērna veselības stāvoklis un, ja bērnam novērojamas 

infekciju slimības pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, jāpieņem lēmums 

nevest bērnu uz skolu. Ja skolēnam raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas 

īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to 

jāinformē skolas medicīnas māsa un klases audzinātājs, iesniedzot ārsta izziņu.  

8.3. Skolēns nedrīkst apmeklēt skolu, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem viņš dzīvo 

kopā, piemērota karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) 

skolēnu noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC.  

8.4. Ja skolēna mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim nav slimības pazīmju, skolēns drīkst apmeklēt skolu. Ja pašizolācijā esošajai 

personai parādās slimības pazīmes, skolēns nedrīkst apmeklēt skolu, kamēr nav 

noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

 8.5. Skolēns nedrīkst apmeklēt skolu 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras 

apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu 

saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā.  

8.6. Skolēnu vecākiem savlaicīgi obligāti jāinformē skola par viņu bērnu prombūtnes 

iemesliem.  

8.7. Atgriezties skolā pēc slimošanas atļauts tikai ar ārsta izziņu. Skolai ir tiesības pieprasīt 

no skolēnu vecākiem ārsta apliecinājumu, ka bērns var apmeklēt skolu arī gadījumos, ka 

skolēna prombūtne nav saistīta ar slimošanu, pretējā gadījumā skolai ir tiesības bērnu skolā 

neielaist.  

8.8. Skolēna vecākiem jānodrošina, ka viņa bērnam līdzi ir sejas maskas un viņi tās lieto 

noteiktajā kārtībā. Tām jāuzglabājas noslēgtā iepakojumā. Līdzi jābūt arī iepakojumam 

izlietotajām sejas maskām.  

9. Skolēna veselības stāvokļa uzraudzība skolā:  

9.1. Klases audzinātājs un mācību stundu skolotājs pastiprināti pievērš uzmanību skolēnu 

veselības stāvoklim.  
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9.2. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās slimības pazīmes, skolas medmāsa nodrošina 

skolēna izolāciju aiz aizslietņa medicīnas māsu kabinetā vai atsevišķā telpā. 

9.3. Skolēns izmanto savu sejas aizsegu, ja tāda nav, to nodrošina skola.  

9.4. Ja tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība (turpmāk – NMP). Par minēto faktu tiek informēti skolēna vecāki.  

9.5. Ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, medicīnas māsa informē skolēna 

vecākus, vienojas par skolēna nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem 

obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja 

slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē skola). 1.- 

3.klasē skolēnu uz mājām nogādā vecāki vai viņu norādītā kontakpersona (Pielikums Nr.1). 

4. - 12. klašu skolēni var doties mājās patstāvīgi, ja vecāki to telefoniski saskaņo. Skolēnam 

jālieto sejas aizsegs.  

9.6. Pēc skolēna aiziešanas/aizvešanas atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām skolēns 

pieskāries, un izvēdina telpas.  

9.7. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem skolēniem, ievēro skolas infekciju slimību 

ierobežošanas kārtību – izolē skolēnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar skolēnu 

vecākiem, kā arī nekavējoties telefoniski informē SPKC Kurzemes reģionālās nodaļas 

epidemiologu.  

9.8. Ja skola saņem informāciju, ka skolēns vai darbinieks ir inficējies ar Covid-19, skolas 

atbildīgā persona:  

9.8.1. ziņo par to Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai 

nodaļai, Izglītības pārvaldei un sastāda saslimušās personas kontaktpersonu sarakstu 

saskaņā ar SPKC noteiktiem kritērijiem.  

9.8.2. Par kontaktpersonām tiek atzītas visas personas, ar kurām inficētā persona 

pēdējo divu dienu laikā pirms inficētās personas saslimšanas pazīmju parādīšanās 

bijusi vienā telpā ilgāk par 15 minūtēm. Kontaktpersonu sarakstā jānorāda identificēto 

kontaktpersonu vārds, uzvārds, personas kods, Covid-19 pozitīvās personas vārds 

uzvārds, ar kuru būts kontaktā, un pēdējā kontakta diena. Kontaktpersonām tiek 

noteikta mājas karantīna, kurus ilgumu nosaka SPKC vai personas ģimenes ārsts.  

9.8.3. Pēc kontaktpersonu saraksta sastādīšanas atbildīgā persona sarakstu nosūta uz 

e-pastu kontaktpersona@spkc.gov.lv, informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos 

pārstāvjus un ziņo par kontaktpersonu skaitu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde” atbildīgajai personai.  

9.8.4. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un 

kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādei par 

šo faktu un turpmāko rīcību nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 9.9. Skola turpmāk rīkojas saskaņā ar SPKC noteiktajām rekomendācijām. 

 9.10. Skolēns skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par   

atbilstošu veselības stāvokli.  

10. Darbinieku veselības stāvokļa uzraudzība:  

10.1. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka 

atbildību.  

10.2. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja 

novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par 

to informējot darba devēju.  
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10.3. Darbiniekiem līdzi ir jābūt sejas maskai, ko izmanto noteiktajā kārtībā.  

10.4. Ja, atrodoties skolā, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), darbinieks par to ziņo administrācijai un medicīnas māsai un dodas mājās. 

Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju 

iemeslus.  

10.5. Pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām 

darbinieks pieskāries, un izvēdina telpas. 

10.6. Darbinieks skolā var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar noslēgtu darba 

nespējas lapu. 

 

III. HIGIĒNA 

11. Skola izvieto infografikas par higiēnas prasību ievērošanu.  

12. Skola nodrošina iespēju darbiniekiem un skolēniem ievērot roku higiēnu – nodrošinot silto 

ūdeni, ziepes, individuāli lietojamos roku nosusināšanas līdzekļus. Ja skolā nav pieejams silts 

ūdens, skola nodrošina spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas satur vismaz 70% 

etanola, kā arī apmāca darbiniekus un skolēnus tos lietot.  

13. Skolēni un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus.  

14. Mācību priekšmetos, kuros nepieciešama pieskaršanās kopīgi lietojamiem priekšmetiem, 

skolēni lieto vienreizlietojamos cimdus (dabas zinības, bioloģija, ķīmija, fizika, mājturība, 

datori), ko nodrošina skolēnu vecāki vai pirms un pēc lietošanas saskares virsmas dezinficē ar 

spirta salvetēm vai dezinfekcijas līdzekļiem (piem., lietojot mikroskopu, datora klaviatūru, 

vingrošanas aprīkojumu, u.tml.).  

15. Skola nodrošina regulāru telpu vēdināšanu vai mehānisko vēdināšanu:  

15.1. pēc katras mācību stundas 10 minūtes (5 minūtes ziemā) pilnībā atverot logus, kad 

skolēni neatrodas klases telpā (par vēdināšanu atbildīgs skolotājs);  

15.2. pēc katra starpbrīža gaiteņus 10 – 20 minūtes (ziemā 5 minūtes) pilnībā atverot logus 

(par vēdināšanu atbildīgs tehniskais personāls);  

15.3. vēlams vēdinot, uz brīdi radīt caurvēja efektu.  

16. Skola regulāri veic telpu tīrīšanu, izmantojot tīrīšanas dezinfekcijas līdzekļus.  

17. Skolā regulāri jāveic biežāk lietojamo virsmu (durvju rokturi, kāpņu margas, galdu virsmas, 

krēslu margas, virsmas labierīcībās) dezinfekcija.  

18. Masku lietošana, atrodoties skolas telpās:  

18.1. Visiem cilvēkiem, ienākot skolas telpās, jālieto maskas atbilstoši to lietošanas 

noteikumiem, izņemot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās 

veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu sejas masku lietošanai:  

18.1.1. Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.  

18.1.2. Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai 

(deguns nedrīkst būt ārpus maskas).  

18.1.3. Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.  

18.1.4. Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.  

18.1.5. Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C 

temperatūrā.  
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18.1.6. Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet tam paredzētajā vietā, 

vispirms ieliekot maisiņā.  

18.1.7. Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.  

18.1.8. Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc 

tam lietot atkārtoti. 

18.1.9. Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.  

18.2. Maksimālais maskas lietošanas laiks ir 4 stundas. 

18.3. Skolēniem, ierodoties skolā, līdzi jābūt vismaz divām maskām, ja konkrētajā dienā ir 

paredzēta sporta stunda, skolēnam līdzi jābūt vismaz trijām maskām. 

18.3.1. Viena maska tiek lietota līdz pusdienām, ēdot noņem;  

18.3.2. Pēc pusdienām skolēns uzliek otro masku.  

18.4. Ja skolēnam, lietojot masku, paliek slikti un/vai ir vēlme padzerties, masku 

atļauts noņemt uz 1 – 2 minūtēm pirms un pēc tam dezinficējot vai nomazgājot rokas.  

18.5. Skolēna vecāki ir atbildīgi par masku lietošanas noteikumu iemācīšanu saviem 

bērniem, kā arī par daudzreiz lietojamo masku mazgāšanu atbilstoši noteikumiem.  

18.6. Klases audzinātājs 1.stundā pārrunā ar skolēniem masku lietošanas 

nepieciešamību un nosacījumus, nodrošina to pareizu lietošanu skolā.  

18.7. Ja skolēns nelieto sejas masku, skolotājs rīkojas saskaņā ar IKVD noteikto kārtību 

(pielikumā).  

18.8. Vienreiz lietojamās sejas maskas klašu audzinātāji, tās reģistrējot, izsniedz 

skolēniem, ja viņi ir sazinājušies ar vecākiem un noskaidrojuši, ka bērns masku ir 

aizmirsis.  

18.9. Sporta stundās skolēni piedalās bez maskas. Vēlams, lai sporta stundas notiktu 

laukā, ja tas nav iespējams, jāievēro distance.  

18.10. Mūzikas stundās skolēni lieto maskas, skolotājs neliek skolēniem dziedāt, ja 

nodarbība nenotiek laukā un nav iespējams nodrošināt pietiekamu distanci.  

18.11. Skolēnam atļauts masku nelietot tikai ar ārsta – psihiatra izziņu.  

 

IV. DISTANCĒŠANĀS PRASĪBAS 

19. Darbinieki, skolēni un viņu vecāki skolas teritorijā un telpās ievēro 2 m distancēšanos. 

20. Skolotāju istabā atļauts atrasties tikai vienam darbiniekam, ārkārtējas nepieciešamības 

gadījumā vairākiem darbiniekiem, ievērojot distanci.  

21. Skolēni virsdrēbes atstāj pie klases vai klasē speciāli tam paredzētajās vietās.  

22. Skolēni skolā uzturas savās mācībklasēs. Telpu vēdināšanas laikā skolēni uzturas gaitenī 

skolotāju uzraudzībā. Klašu grupas skolā ierodas noteiktos laikos: 

7., 8.a, 8.b, 9. klases – plkst. 8:15 

1.a, 1.b, 2., 4. klases – plkst. 8:30  

3.a, 3.b, 5., 6. klases – plkst. 8:45  

23. Personas pa skolas koplietošanas telpām pārvietojas pa labo pusi, ievērojot distanci.  

24. Skolā redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci no 

pārējām personām. 
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25. Distancēšanās skolas tualešu telpās:  

25.1. Pie tualešu durvīm ir izvietotas infografikas, ar informāciju, cik personām vienlaicīgi 

atļauts uzturēties telpā. Par šī skaita nepārsniegšanu atbildīgi skolēni.  

25.2. Vienlaikus skolas tualešu telpās var atrasties ne vairāk ka tik personas, cik tajās ir 

faktiski izmantojamie sēdpodi un/vai pisuāri.  

 

V. MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA 

26. Skolā ar direktores rīkojumu tiek noteikts IZM piedāvātais mācību modelis – A; B vai C.  

27. Mācību procesa organizēšana notiek, ievērojot šo kārtību, kas tiek precizēta ar direktores 

rīkojumu atkarībā no klasēm, kurām mācību process tiek organizēts klātienē.  

28. Ja saskaņā ar valstī noteikto kārtību, tiek ierobežota mācību stundu vai nodarbību norise, 

vai tās tiek aizliegtas, šīs kārtības punkti, kas to regulē, nav spēkā.  

29. Skolā ar zvanu netiek iezvanīts stundu sākums un beigas. To uzrauga katrs mācību 

priekšmetu skolotājs, ievērojot diferencētos stundu un starpbrīžu laikus katrai klašu grupai.  

30. Skolotājs uz mācību stundu nāk pie klases.  

31. Skolēni dodas uz mācību priekšmetu kabinetiem (mājturība, fizika, ķīmija, bioloģija) tikai 

gadījumos, ja vielas apguvei nepieciešams izmantot inventāru, kas pieejams tikai konkrētā 

mācību priekšmeta kabinetā. 

32. Attālinātais mācību process skolā tiek organizēts saskaņā ar noteikto kārtību.  

33. Mācību priekšmeta skolotājs var piedāvāt skolēnam individuālu klātienes konsultāciju, 

ievērojot skolas noteikto kārtību izglītojamajiem par individuālo darba stundu organizēšanu 

klātienē. 

34. Mācību saturs attālinātajā mācību procesā tiek samazināts par 10 – 30%, ievērojot 

“Valdīnijas mācību satura plānošanai un īstenošanai Covid-19 izplatības laikā”, ko izstrādājuši 

Skola 2030 eksperti. 

35. Pēc nepieciešamības saziņa ar skolēniem un viņu vecākiem notiek telefoniski, tiešsaistes 
platformā Zoom.us, lietotnē WhatsApp, E-klases sarakstē.  

36. Visa informācija, kas nododama skolēniem un/vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, tiek 

nodota ar skolvadības sistēmas E-klase starpniecību. Skolas administrācija informāciju nosūta 

klašu audzinātājiem, kuri to pārsūta savas klases skolēniem un/vai viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem.  

37. Fakultatīvās nodarbības un interešu izglītība skolā notiek vai nenotiek, atbilstoši valstī 

noteiktajā kārtībā. 

38. Bibliotēkas darbība notiek attālināti. Nepieciešamā literatūra tiek pasūtīta telefoniski, 

saņemta un nodota klātienē, ievērojot epidemioloģiskās kārtības noteikumus. 

 

VI. ĒDINĀŠANAS ORGANIZĒŠANA 

39. Skolēniem pusdienas nodrošina SIA “Māras Lācis”. Skolēni pusdieno pēc 3. stundas savās 
klašu telpās. Pēc pusdienām katrs skolēns uzkopj savu galdu.  

40. Ēdinātājs pusdienas piegādā 3.mācību stundas laikā un termossomas savāc 4. stundas 
laikā, nesaskaroties ar izglītojamiem. Pēc ēdinātāja apmeklējuma dežurante veic virsmu 
dezinfekciju un telpu vēdināšanu. 
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41. Skolēni pirms un pēc ēšanas ievēro kārtībā notiktās higiēnas prasības. 
 

42. Skolotāji pusdieno kopā ar uzraugāmo klasi vai savā brīvstundā skolotāju istabā, ievērojot 
kārtībā noteiktās prasības.  

 

VII. NEPIEDEROŠU PERSONU UZTURĒŠANĀS SKOLĀ  
 

43. Nav pieļaujama skolai nepiederošu personu atrašanās skolā bez iepriekšēja saskaņojuma. 
 

44. Ja pēc iepriekš pieteiktas vizītes skolā ierodas persona, kas ikdienā nestrādā skolā, tad:  

44.1. skolas atbildīgā persona pārliecinās, ka personai (personām) nav slimības pazīmju un 

izmēra personas temperatūru;  
 

44.2. persona paraksta apliecinājumu, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas elpceļu 

saslimšanas pazīmes, nav bijusi saskarē ar Covid-19 slimniekiem vai 

kontaktpersonām, nav bijis valstī, no kuras atgriežoties ir jāievēro pašizolācija, kā arī 

nav citu apstākļu, kā dēļ būtu jāievēro pašizolācija, min ierašanās mērķi un 

kontakttālruni, lai nepieciešamības gadījumā, SPKC darbinieki varētu sazināties ar 

viņiem. 
 

44.3. persona lieto sejas masku, pēc iespējas no skolēniem ievēro 2 m distanci.  
 

45. Pēc skolas ciemiņa apmeklējuma, dežurante veic virsmu dezinficēšanu un telpu uzkopšanu. 

 

VIII. RĪCĪBAS PLĀNS, JA PASLIKTINĀS EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA 
 

46. Ja skolā pasliktinās epidemioloģiskā situācija, skola rīkojas saskaņā ar SPKC instrukcijām, 

par to informējot Liepājas pilsētas izglītības pārvaldi un IKVD.  
 

47. Par skolas rīcību, apmācības modeļa maiņu atsevišķām klasēm, klašu grupām vai skolā, 

skolas administrācija nekavējoties skolvadības sistēmā E-klase informē darbiniekus, 

skolēnus un viņu likumiskos pārstāvjus. Konkrēta informācija tiek nodota ar klašu 

audzinātāju starpniecību.  

 

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
 

64. Šī kārtība tiek uzskatīta par vadošo skolas iekšējo normatīvo aktu. Ja citos skolas iekšējos 

normatīvajos aktos esošās prasība ir pretrunā ar šo, par spēkā esošām tiek uzskatītas šajā 

kārtībā esošās prasības.  
 

65. Skolas darbiniekiem, skolēniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir saistoši Liepājas 

pilsētas pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv pieejamās Vadlīnijas Covid-19 infekcijas 

ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas 

izglītības iestādēs, kā arī citi normatīvie akti, kas saistīti ar Covid-19 izplatību.  

66. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 1.septembra kārtību “Kārtība, kādā tiek 

nodrošinātas Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Liepājas Katoļu 

pamatskolā ”. 

67. Grozījumi stājas spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas.  

 

Direktore                                                                                                                                                  

Elvita Vizule 
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APSTIPRINĀTS  

ar Liepājas Katoļu pamatskolas direktores 2021.gada 05.februāra 

rīkojumu Nr.1 -8/8  

 

SASKAŅOTS ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi 

 

 

 

 

 
 

 


