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KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS DARBS RĒZEKNES VALSTS POĻU 

ĢIMNĀZIJĀ, IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠIBAS 

PASĀKUMUS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 
 

Rēzeknē 

14.10.2021. 

 
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

113.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

I Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Kārtība nodrošina vienotu pieeju Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai 

izglītības iestādē, kas ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, 

izglītojamiem, izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem un personām, kuras ikdienā 

nestrādā izglītības iestādē. 

2. Kārtība nosaka Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas (turpmāk ģimnāzijas) 

epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību: 

2.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības 

pasākumus; 

2.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus; 

2.3. ģimnāzijas personālam un skolēniem veicamos īpašos epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, testēšanu atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam; 

2.4. mācību procesa un ārpusstundu pasākumu organizēšanas un norises 

nosacījumus.  

3.  Covid-19 infekcijas izplatības Ģimnāzijā novēršana, principi: 

3.1. informēšana; 

3.2. distancēšanās; 

3.3. higiēna; 

3.4. personāla un skolēnu veselības stāvokļa uzraudzība atbilstoši Veselības 

ministrijas algoritmam. 

4. Ar direktores rīkojumu ģimnāzijā tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē 

noteiktās kārtības ieviešanu un uzraudzību: 

4.1. higiēnas, distancēšanās un personu veselības stāvokļa uzraudzība 

atbilstoši Veselības ministrijas algoritmam - skolas medmāsa; 

4.2. mācību darba organizācija - direktores vietniece izglītības jomā; 
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4.3. audzināšanas un interešu izglītības organizācija - direktores vietniece 

audzināšanas jomā. 

5. Kārtība ir saistoša Ģimnāzijas skolēniem, darbiniekiem un skolēnu likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk - vecāki). 

 

II Mācību procesa organizēšana, tostarp rīcība, pasliktinoties epidemioloģiskajai 

situācijai 

6. Ģimnāzija realizē mācību procesu gan klātienē, gan attālināti, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju valstī un Ģimnāzijā. 

7. Ģimnāzija izglītības procesu realizē atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē 

noteiktajai kārtībai īsteno attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem 

izglītojamiem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamam, ja viņam noteikti 

obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības 

programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna. 

8. Par Izglītības iestādes rīcību, apmācības modeļa maiņu atsevišķām klasēm, klašu 

grupām vai Izglītības iestādei, Izglītības iestādes administrācija nekavējoties 

skolvadības sistēmā “E-klase” informē darbiniekus, skolēnus un viņu likumiskos 

pārstāvjus. Konkrēta informācija tiek nodota ar klašu audzinātāju starpniecību. 

9. Pirmsskolas mācību grupu nodarbības notiek grupu telpās, un audzēkņi grupas telpā 

nelieto mutes un deguna aizsegus: 

10. Pirmsskolas grupu personālam, strādājot grupas telpās un atrodoties koplietošanas 

telpās (gaiteņos, labierīcībās u.c.), ir mutes un deguna aizsega lietošanas pienākums.  

11. 1.-12. klašu skolēni mācās savā klases kabinetā, maksimāli plānojot mācību 

priekšmeta pāra stundas, un katra klase tiek uzskatīta kā viena kopa.  

12. Attālinātā mācību procesa laikā (ja klase atrodas mājsēdē) skolēniem tiek 

nodrošinātas tiešsaistes stundas vismaz 50% apmērā no kopējo stundu skaita. 

13. Skolēna pienākums ir pilnā apmērā piedalīties mācību procesā gan klātienē, gan 

attālināti. 

14. Lai nodrošinātu drošu epidemioloģisko vidi skolēniem un personālam mācību 

stundu sākums tiek organizēts sekojoši: 

 14.1. 1.-6. klašu skolēniem mācību stundu sākums ir plkst. 8.05; 

 14.2. 7.- 12. klašu skolēniem mācību stundu sākums plkst. 8.55. 

15. Skolotāji mācību stundu laikā un pārtraukumos nodrošina telpu vēdināšanu un pēc 

nepieciešamības dezinfekciju. 

16. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna 

aizsegu, izņemot: 

16.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un bērnus, kuri 

apmeklē pirmsskolas izglītības programmu; 

16.2. ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma 

izpildei; 

16.3. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un 

dejas apguves specifikas dēļ; 

16.4. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 

17. No mācībām brīvajā laikā 1.-12. klašu skolēni uzturas klases vai citā norādītā 

telpā. 

18. Skolēni ierodas Ģimnāzijā ne agrāk kā 10 min pirms nodarbību sākuma laika. 

19. Konsultācijas notiek saskaņā ar konsultāciju grafiku klašu telpās klātienē vai 

attālināti. 

20. Individuālās konsultācijas tiek organizētas tiešsaistē. 
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21. Darbs pagarinātās dienas grupās tiek nodrošināts 1. - 2. klašu skolēniem viņu 

klašu telpā. 

22. Pirmsskolas un pirmo klašu skolēnus skolā sagaida dežurants vai klases 

audzinātājs un nepieciešamības gadījumā pavada skolēnu līdz klasei. 

23. Ģimnāzijas centrālās ārdurvis ir slēgtas no plkst. 8.50. līdz plkst. 15.00. Nav 

atļauta nepiederošo personu, vecāku, likumisko pārstāvju vai pavadošo personu 

atrašanās ģimnāzijā. Ierašanās ģimnāzijā, iepriekš saskaņojot ar iestādes vadību. 

Nepieciešamības gadījumā saziņa pa tālruni 64636680. 

24. Ģimnāzija pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek 

klasei vai grupai atsevišķi, iespēju robežās mazinot to skolotāju skaitu, kas nonāk 

ciešā kontaktā. 

25. Mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar izglītības iestādes atbalsta personālu 

nodrošina individualizētu un personalizētu atbalstu skolēniem mācību procesa laikā 

gan klātienē, gan attālināti. 

 

III Audzināšanas darba organizācija 

 

26. Organizējot Ģimnāzijā ārpusstundu aktivitātes, t.sk. interešu izglītības nodarbības: 

26.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā); 

26.2. vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav 

citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie;  

26.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm; 

26.4. Ģimnāzijas pasākumi notiks atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī 

un atbilstošiem normatīvajiem dokumentiem; 

26.5.skolēni līdz interešu izglītības nodarbību sākumam uzturas savās klašu 

telpās, uz nodarbību ierodas 5 minūtes pirms tās sākuma; 

26.6. attālināti saskaņā ar MK izstrādātajiem noteikumiem un vadlīnijām. 

27. Organizējot ārpusstundu pasākumus, izvērtē riskus un priekšroku dod 

pasākumiem: 

27.1. kuros piedalās skolēnu skaits atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un 

normatīvajiem dokumentiem; 

27.2. kurus organizē ārpus telpām. 

28. Klases audzinātājs iepazīstina skolēnus ar šo kārtību, un skolēns apliecina ar savu 

parakstu e-klases veidlapā, ka ir iepazinies ar noteikumiem. 

29. Audzinātājs klases stundu tematikā iekļauj jautājumus par: 

29.1. higiēnu; 

29.2. veselības stāvokļa uzraudzīšanu; 

29.3. distancēšanās ievērošanu; 

30. Klašu audzinātāji sadarbojas ar skolēnu vecākiem epidemioloģisko drošības 

pasākumu ievērošanā, regulāri informē vecākus par mācību un audzināšanas procesa 

organizēšanu Ģimnāzijā. 

 

IV Skolēnu ēdināšanas nodrošināšana 

 

31. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

noteikumus. 

32. Skolēnu ieeja ēdnīcā notiek pa centrālajām durvīm un sānu durvīm.  

33. Skolēnu ēdināšana notiek pēc īpaša saraksta: 

33.1. no plkst. 10.25-10.45 pusdienas ēd 1.-2. klašu skolēni; 

33.2. no plkst. 11.25-11.45 pusdienas ēd 3.-4. klašu skolēni; 

33.3. no plkst. 12.25-13.05 pusdienas ēd 5.-7. klašu skolēni. 
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34. Pirmsskolas grupas audzēkņi pusdienas ēd plkst.12:00. 

35. 1.-4. klašu skolēni dodas uz ēdnīcu mācību priekšmeta skolotāja pavadībā un 

obligāti ar mutes un deguna aizsegiem. 

36. 5.-12. klašu skolēni uz ēdnīcu dodas patstāvīgi, ievērojot izstrādāto ēdināšanas 

grafiku un obligāti ar mutes un deguna aizsegiem. 

37. Pirms došanās uz ēdnīcu skolēni nomazgā rokas (izmanto roku dezinfekcijas 

līdzekli) un izvairās no pieskaršanās kāpņu margām un sienām.  

38. Pie ieejas ēdnīcā tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

39. l.-7. klašu skolēnu ēdināšana tiek organizēta pie iepriekš saklātiem galdiem. 

40. 8.-12. klašu skolēni brīvi nopērk ēdienu no plkst. 10.25 – 13.05 un apsēžas pie 

galda, ievērojot distancēšanos. 

41. Ja Izglītības iestādē mācību process tiek īstenots attālināti, izglītības iestāde 

atbilstoši Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes rīkojumam piešķirta valsts budžeta 

mērķdotācija tiek izlietota pārtikas paku piegādei. 

 

V Veselības uzraudzība un mājsēdes nosacījumi 

 

42. Skolēnu vecāki katru rītu novērtē sava bērna veselības stāvokli. 

43. Pirms ierašanās darbā Ģimnāzijas darbinieki novērtē savu veselības stāvokli.   

44. Ģimnāzijā netiek pieļauta to personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai stingra izolācija.  

45. Ģimnāzijā netiek pieļauta skolēnu un personāla klātbūtne, kurām ir elpceļu un 

infekcijas slimību pazīmes. 

46. Ja skolēnam, atrodoties Ģimnāzijā, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(paaugstināta temperatūra, klepus, elpas trūkums), Ģimnāzija: 

46.1. izolē skolēnu atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni; 

46.2. inficēšanās riska novēršanai lieto mutes un deguna aizsegu; 

46.3. informē vecākus (likumisko pārstāvi), kas nekavējoties ierodas pēc 

skolēna. 

47. Skolēna vecākiem (likumisko pārstāvi) nekavējoties jāinformē audzinātājs vai 

skolas vadība, ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija vai tas ir bijis tiešā kontaktā 

ar Covid-19 inficētu personu. 

48. Ja darbiniekam vai skolēnam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

49. Skolēns un Ģimnāzijas darbinieks atgriežas Ģimnāzijā saskaņā ar ģimenes ārsta 

norādījumiem, uzrādot izziņu un negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

50. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas vairākiem klases vai grupas 

skolēniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Ģimnāzija rīkojas 

atbilstoši izglītības iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē skolēnus, 

nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši 

minētajam, sazinās ar skolēna vecākiem (likumisko pārstāvi) un nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimības profilakses un kontroles centra (turpmāk-

SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

51. Ja skolēnam vai Ģimnāzijas darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, 

SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus un sniegs individuālas 

rekomendācijas Ģimnāzijas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 

karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai Ģimnāzijai.  

52. Direktore par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes 

dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis ziņo IKVD par faktu, ja Ģimnāzijai tiek 

noteikta karantīna. 
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53. Ģimnāzija iesaka personām, kuras pieder Covid-19 infekcijas riska grupai - 

seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām – īpašus piesardzības pasākumus, sekot 

savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisku slimību, lai novērstu slimības 

saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz Ģimnāziju ar slimības 

pazīmēm.  

 

VI Izglītojamo un Ģimnāzijas darbinieku testēšana 

 

54. Izglītojamo un Ģimnāzijas darbinieku testēšanas procesu organizē un uzrauga 

skolas māsa: 

54.1. klases audzinātājiem izsniedz un savāc materiāla savākšanas mēģenes; 

54.2. savākto materiālu nodod Centrālās laboratorijas kurjeram. 

55. Testēšana notiek, nodrošinot izglītojamo klašu plūsmu nepārklāšanos un 

saskaņojot ar Centrālās Laboratorijas grafiku un Veselības ministrijas algoritmu katru 

nedēļu ceturtdienās klases telpā pēc sekojoša grafika: 

 55.1. 7.-12. klašu skolēniem no plkst. 8:05 - 8:45; 

 55.2. 3.-6. klašu skolēniem no plkst. 10:25 - 10:45; 

 55.3. 1.-2. klašu skolēniem no plkst. 7:40 - 8:00. 

56. Par testa materiāla nodošanas procesu klases telpā atbildīgs klases audzinātājs. 

57. Ģimnāzijas darbinieku testēšana notiek skolas māsas kabinetā trešdienās no plkst. 

8.05- 11.45 (atbildīga medmāsa). 

58. Lai piedalītos klātienes mācību procesā izglītojamajam un Ģimnāzijas 

darbiniekam jābūt sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātam vai apliecinājumam par Covid-19 negatīvu testu rezultātam (papīra vai 

digitālā formā). 

59. Skolēnu, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, vecāki paraksta rakstisku 

piekrišanu Covid-19 testa veikšanai Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 

2021./2022.mācību gada laikā. (skat. Pielikums Nr.1) 

60. Testētajai personai ir pienākums informēt ģimnāziju par pozitīva testa rezultātu. 

 

VII Distancēšanās pasākumu nodrošināšana  

 

61. Distancēšanās nodrošināšanai vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru 

fizisku distanci. 

62. Izglītības iestādē redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 

m distanci no pārējām personām. 

63. Izglītības programmas apguvē vienas klases vai grupas ietvaros nav jāievēro 

distancēšanās. 

64. Lai nepieļautu liela cilvēku skaita drūzmēšanos koplietošanas telpās (garderobe, 

ēdnīca, gaiteņi, sporta zāle u.c.), Ģimnāzija plāno un kontrolē izglītojamo un 

darbinieku plūsmu. 

65. Skolēnu vecākiem ieeja Ģimnāzijas telpās ir aizliegta, izņemot pie Ģimnāzijas 

lietvedes vai Skolas vadības, iepriekš saskaņojot vizīti par tālruni 64636680.   

66. Ar skolēniem un viņu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) tiek noteikti sekojoši 

komunikācijas kanāli:  

66.1. E-klase;  

66.2. Tālruņa iespējas (zvani, SMS, WhatsApp); 

66.3. Ģimnāzijas e-pasts poluvsk@rezekne.lv; 

66.4. Ģimnāzijas mājaslapā www.rezpvsk.lv. 

67. Ģimnāzija organizē pirmsskolas audzēkņu un 1.-3. klašu skolēnu pieņemšanu un 

nodošanu vecākiem pie ieejas Ģimnāzijā.   

mailto:poluvsk@rezekne.lv
http://www.rezpvsk.lv/
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68. Skolēnu uzturēšanās kārtību garderobēs uzrauga garderobes darbinieks. 

69. Skolēnu uzturēšanās kārtību sporta zālē un ģērbtuvēs uzrauga un nodrošina sporta 

skolotāji. Sporta ģērbtuvi vienlaikus izmanto viena skolēnu grupa. Nākamā skolēnu 

grupa ģērbtuvē neienāk, kamēr iepriekšējā nav to atstājusi. 

70. Pirmskolas audzēkņu vecāki pavada bērnu līdz ārdurvīm, kur sagaida pirmskolas 

darbinieks vai pedagogs. 

71. Pēc skolēna izņemšanas, vecākam jāatstāj skolas teritorija, nedrīkst uzturēties 

bērnu rotaļu laukumiņos. 

72. Ģimnāzijas teritorijā un koplietošanas telpās ievērot distancēšanos un izvairīties 

no pulcēšanās, skolēniem un darbiniekiem ir mutes un deguna aizsega lietošanas 

pienākums. 

 

VIII Higiēnas prasību nodrošināšana 

 

73. Ģimnāzijā tiek noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19 laikā 

atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. 

74. Ienākot Ģimnāzijā, skolēniem un darbiniekiem tiek nodrošināta dezinfekcijas 

līdzekļu izmantošana.  

75. Iestādes tehniskais personāls veic regulāru telpu uzkopšanu, nodrošinot: 

75.1. regulāru telpu mitro uzkopšanu – mazgāt grīdas, slaucīt putekļus, īpašu 

uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži 

pieskaras; 

75.2. regulāru telpu vēdināšanu; 

75.3. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra 

pieejamību; 

75.4. koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju. 

76. Koplietošanas telpās nodrošināt roku mazgāšanu ar siltu ūdeni, ziepēm un vienreiz 

lietojamos dvieļu.  

77. Ģimnāzijā jālieto maiņas apavi un ir mutes un deguna aizsegu lietošanas 

pienākums. 

78. Skolēni lieto tikai personīgos mācību līdzekļus un rakstāmpiederumus. Jā mācību 

procesa laikā tiek izmatoti kopīgi lietojamie priekšmeti, tie tiek pēc to lietošanas 

dezinficēti. 

79. Higiēnisko masku iegādi Latvijas izglītības iestādēm veic Valsts aizsardzības 

loģistikas un iepirkumu centrs, taču izglītojamiem un darbiniekiem ir tiesības lietot 

savus personīgos mutes un deguna aizsegus. 

 

IX Personu, kas ikdienā nestrādā un nemācās izglītības iestādē, uzturēšanās 

nosacījumi 

80. Personas, kas ikdienā nestrādā un nemācās Izglītības iestādē, neatrodas iestādē bez 

iepriekšēja saskaņojuma. 

81. Visas Izglītības iestādē ienākošās personas tiek reģistrētas, pierakstot vārdu, 

uzvārdu un kontakttālruni. 

82. Personas pēc iespējas ievēro distancēšanās principu, un lieto mutes un deguna 

aizsegu. 

83. Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un 

pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu 

apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos 
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izglītības iestādes telpās. 

 

X Citi norādījumi 

 

84. Ģimnāzijas darbiniekiem stingri jāievēro personas datu aizsardzību un aizliegts 

izplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem skolēniem, skolotājiem 

vai ģimnāzijas darbiniekiem, ja tādi būs. 

85. Ar kārtību tiek iepazīstināti Ģimnāzijas darbinieki, skolēni un skolēnu vecāki. 

Kārtība tiek publicēta e-klases sadaļā “Skolas jaunumi”. 

86. Šī kārtība tiek uzskatīta par vadošo Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu. Ja 

citos Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos esošās prasība ir pretrunā ar šo, 

par spēkā esošām tiekuzskatītas šajā kārtībā esošās prasības. 

87. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā kārtībā, vadīties pēc normatīvajiem aktiem, kas 

saistoši Latvijas teritorijā, Ministru kabineta noteikumi, Rīkojumi. 

88. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 26. augusta kārtību “Kārtība, kādā tiek 

organizēts darbs Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, ievērojot epidemioloģiskās drošibas 

pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 
 

 

 

Direktore                                                                                                       Olga Burova 
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Pielikums Nr.1 

 

Vecāku piekrišana “Covid-19” testa veikšanai bērnam  

2021./2022.m.g. laikā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 

 

 Es, ________________________________ (tēvs/māte/likumīgais aizbildnis) 

dodu piekrišanu manam bērnam __________________________(vārds, uzvārds) 

veikt „Covid- 19” testus monitoringa nolūkos, kā to paredz Veselības ministrijas 

algoritms, lai bērns varētu piedalīties klātienes mācību procesā. 

 

Pamatojums: Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta noteikumiem Nr. 512 

grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”  

 

Datums:_______________________ 

Tēva/mātes/likumīgā aizbildņa paraksts:_______________________ 

 


