
 

 

 

FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 
Zeļļu iela 4, Rīga, LV-1002 

tālrunis: 67474044, e-pasts: fbps@riga.lv 
 

RĪKOJUMS 
 

Rīgā 

 

21.08.2020. Nr. PSFB-20-174-rs  

 

Par izglītības procesa organizēšanu, 

nodrošinot Covid -19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā 

arī ņemot vērā Friča Brīvzemnieka pamatskolas 21.08.2020. iekšējos noteikumus Nr. 

PSFB-20-3-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanu” (turpmāk – Skolas iekšējie noteikumi), noteikt: 

 

1. No 2020.gada 1.septembra izglītības procesa īstenošanai noteikt A modeli, kurā 

mācības 1. – 6. klašu posmā notiek klātienē un mācības 7. – 9.klašu posmā notiek 

klātienē, pēc nepieciešamības ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību 

procesa elementiem. 

2. Izglītības process skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējiem kārtības 

noteikumiem, skolas direktora rīkojumiem un apstiprināto mācību stundu plānu 

2020./2021.mācību gadam. 

3. Par pamata saziņas līdzekli ar vecākiem un izglītojamiem noteikt skolvadības 

sistēmu E-klase. 

4. Izglītojamie un darbinieki ierodas skolā, ievērojot valstī noteikto distanci, pie ieejas 

dezinficējot rokas un ievērojot skolas izstrādāto grafiku: 1. – 4.klašu izglītojamie no 

plkst. 8:00 līdz plkst. 8:30, bet 5. – 9.klašu izglītojamie no plkst. 8:50 līdz plkst. 

9:15.  

5. Vecāki bērnus pavada līdz skolas ārdurvīm. Pēc pagarinātās grupas vecāki bērnus 

sagaida skolas pagalmā. 

6. Skolas apmeklējums vecākiem ir iespējams, iepriekš saskaņojot ar klases audzinātāju 

vai skolas administrāciju.  

7. Garderobistei Natālijai Steļmakai skolas garderobē regulēt izglītojamo plūsmu. 

Garderobē uzturēties maksimāli īsu laiku, ievērojot distancēšanos. Pēc garderobes 

apmeklēšanas nekavējoties doties uz klasi. 

8. Mācības organizē katrai klasei savā telpā, izvairoties no kabinetu sistēmas. 

9. Izvairīties no pasākumu organizēšanas vairākām klašu grupām, izvērtējot to 

nepieciešamību un iespējamos riskus. 
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10. Interešu izglītības nodarbības un pagarināto grupu darbību nodrošināt 

atbilstoši reglamentējošiem skolas iekšējiem noteikumiem,  izvairoties no kontakta ar 

citu grupu/ pulciņu izglītojamiem, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas valstī. Ja 

nodarbības apmeklē dažādu klašu izglītojamie, vadīt nodarbības plašākās telpās, 

skolas pagalmā vai plānot nodarbību apmeklējumu katrai klasei atsevišķi. 

11. Pārvietošanos  augšup noteikt tikai pa kāpnēm Nr.1 (kāpnes dežurantes pusē) un 

lejup tikai pa kāpnēm Nr.2 (ēdnīcas pusē), izņemot ierodoties skolā.  

12. Klase ēdamzāli apmeklē skolotāja pavadībā un noteiktajā laikā saskaņā ar grafiku 

(pielikums Nr. 1), ievērojot distanci no citām klašu grupām. Ēdamtelpā starp klasēm 

tiek nodrošināta 2 metru distance. Rokas pirms ēšanas mazgāt klašu telpās. 

13. Katrai klašu grupai noteikt bibliotēkas apmeklējumu pēc bibliotekāres izstrādāta 

grafika (pielikums Nr.2). 

 

14. Higiēnas un dezinfekcijas prasību ievērošana:  

14.1. skolotājiem regulāri vēdināt mācību telpas;  

14.2. bieži atgādināt izglītojamiem par roku mazgāšanu, dezinfekciju, neaiztikt 

ar rokām seju, acis u.t.t.; 

14.3. dienas apkopējai veikt regulāru kontaktvirsmu dezinfekciju; 

14.4. apkopējām galdu, plauktu virsmas mazgāt katru dienu, dezinficēt reizi 

nedēļā. Kabinetu maiņas gadījumā dezinficēt pēc katras klases. 

Dezinfekcija nenotiek bērnu klātbūtnē. 

 

15. Personas veselības stāvokļa uzraudzība: 

15.1. izglītojamie, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai kuriem ir 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes, netiek uzņemti skolā; 

15.2. skolotājs pirmās stundas laikā vizuāli identificē elpceļu infekcijas 

simptomus. Konstatējot infekcijas pazīmes, informē medmāsu; 

15.3. medmāsa nekavējoties izolē saslimušo atsevišķā telpā, lietojot sejas   

maskas, informē vecākus, kuri bērnu nogādā mājās. Izglītojamais skolā 

atgriežas ar ārsta zīmi; 

15.4. ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, skola seko Slimību un 

profilakses kontroles centra rekomendācijām. Lēmumu par iestādes 

slēgšanu vai noteiktas klases nosūtīšanu pašizolācijā pieņem Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar skolas vadību, 

konsultējoties ar Slimību un profilakses kontroles centru. Šādā gadījumā 

skola vai konkrēta klase pāriet uz attālināto mācību darbu; 

15.5. ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības 

pazīmes, darbinieks pārtrauc darba veikšanu un nekavējoties dodas mājās. 

Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta noslēgtu darbnespējas lapu. 

 

16. Direktores vietniecei Ievai Zdanovskai koordinēt izglītības procesa nodrošināšanu un 

nepieciešamības gadījumā nekavējoties veikt izmaiņas tajā, kā arī informēt 

iesaistītos. Jaunāko informāciju ievietot skolas mājas lapā un E-klasē. 

17. Direktores vietniekam Imantam Šaltenim pārraudzīt higiēnas prasību nodrošināšanu 

un ievērošanu skolā,  dezinfekcijas līdzekļu iegādi, izmantošanu un koplietošanas 
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virsmu tīrību – galdus, solus, trepju margas, durvju rokturus, skārienjutīgos 

ekrānus, peles, tastatūras. 

18. Medmāsai Vijai Feldmanei uzraudzīt izglītojamo un darbinieku veselības stāvokli, 

telpu uzkopšanu un ēdināšanas procesa organizāciju. Veikt personu vizuālo veselības 

stāvokļa novērtējumu pēc redzamām akūtām pazīmēm: iesnas, apgrūtināta elpošana, 

konjunktivīts, izsitumi. Ja ir aizdomas par paaugstinātu ķermeņa temperatūru, veikt 

temperatūras mērīšanu.  

19. Norīkot direktora vietnieci Daci Šetleri par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto 

prasību un vadlīniju ieviešanu un uzraudzību. 

20. Klašu audzinātājiem regulāri un savlaicīgi informēt vecākus par izglītības procesa 

nodrošināšanu skolā un izmaiņām tajā.  

 

 

 

 

Direktore B. Venckus 
 

 

I.Zdanovska 

67474046 
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PIELIKUMS 

Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktores  

21.08.2020. rīkojumam Nr. PSFB-20-174-rs 

 

Ar rīkojumu iepazinos: 

 

Breča Līga  

Brēmane Gita  

Cīrule Iveta  

Dāboliņa Inese  

Dūmiņa Ineta  

Geite Una  

Gremze Inguna  

Grēviņa Iveta  

Gūtmane Iveta  

Kalniņa Andra  

Koemeca Baiba  

Krēsliņa Edīte  

Kudiņa Māra  

Lagzdiņa Vita  

Lase Anda  

Lazdiņa Aiva  

Lāce Laimdota  

Māldere Arta  

Mikiševa Jekaterina  

Nereta Iveta  

Nuķe-Panteļejeva Kristīne  

Putniņa Laila  

Sebre Baiba  

Sedliņa Sarmīte  

Skangalis Jānis  

Skuja Elīna  

Sniķere Biruta  

Sokolova Olga  

Spridzāne Inga  

Spručs Raivis  

Šetlere Dace  

Turlute Eva  

Valdiņa Rasa  

Venckus Gerda  

Venckus Inese  

Vinovska Dārta  

Zdanovska Ieva  

Zīriņa Linda  

Zvirbule Sanda  
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Ar rīkojumu iepazinos: 

 

Bārbale Ļubova  

Catlaks Gvido  

Čerbikovs Leons  

Čipāns Nauris  

Davidčuks Aleksandrs  

Dolgova Alla  

Dūdiņa Laura  

Ellere Ligita  

Ellers Aldis  

Feldmane Vija  

Jākobsone Ruta  

Mihelsone Daina  

Rozenbergs Vilnis  

Stasjuks Vasils  

Steļmaka Natālija  

Stūriška Ingrīda  

Šaltenis Imants  

Šaltenis Kristaps  

Šuksta Iveta  

Vērpele Agnese  

Vids Mārtiņš  
 


