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ar Vārmes pamatskolas 

 direktores 2021.gada 20.oktobrī  

rīkojumu Nr.VASK/1.9/21/23 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Kuldīgas novadā Vārmes pagastā 

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība 

 

 

Izdota saskaņā ar  

Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība nosaka, kā Vārmes pamatskolā (turpmāk – skola) organizē un nodrošina drošu 

izglītības procesu, lai mazinātu skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties 

ar COVID-19, īstenojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 

“Epidemiloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un 

personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu. 

1.2. Kārtība saistoša visiem skolas darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citām personām, kas apmeklē skolu.  

2. Mācību procesa norise un distancēšanās 

2.1. Mācību process skolā noris atbilstoši skolas noteiktajam mācību priekšmetu stundu 

sarakstam. Pirmsskolas posmā mācību process noris atbilstoši dienas plānojumam. 

2.2. Mācību process norit klātienē. Ja pēc epidemiologu ieteikuma skolai būs jāīsteno 

attālinātā mācību process, tad tas notiks ievērojot nepieciešamās prasības. 

2.3. Lai nodrošinātu distancēšanos, tiek ierobežota klases kontaktēšanās ar citu klasi vai 

grupu:  

2.3.1. skolā mācību stundas tiek organizētas pa klasēm, nevis kabinetiem, izņemot 

sporta, tehnoloģiju praktiskās nodarbības, informātikas un mūzikas stundas; 

2.3.2. starpbrīžus (arī pusdienu starpbrīdi) katrai klasei paziņo mācību priekšmeta 

skolotājs; 
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2.3.3. starpbrīžos izglītojamie pārsvarā uzturas savas klases telpās, tomēr, lai netraucētu 

telpu vēdināšanai, atsevišķos laikos uzturas gaitenī; 

2.3.4. pēc mācību procesa, pamatojoties uz vecāku iesniegumu tiek organizētas 

pagarinātās dienas grupa, ievērojot drošības pasākumus bērniem, kuriem nav iespēja 

uzreiz doties uz mājām; 

2.3.5. interešu izglītības nodarbības notiek maksimāli ievērojot distancēšanos. 

2.4. Skolā katrai klasei tiek norādīta konkrēta ieeja un izeja, kā arī izmanotjamās 

koplietošanas telpas (kustībai tiek izmanotas 2 ieejas: pa skolas “galvenajām durvīm” 

ieeja 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.klases izglītojamajiem, darbiniekiem, vecākiem un citām 

personām (vecāki un citas personas piesakās pie dežuranta un ievēro viņa norādījumus), 

pa “sētas durvīm” ieeja 1., 5.klašu izglītojamajiem.  

2.5. Izglītojamie skolā ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes pirms mācību stundu sākuma, izņemot 

gadījumu, kad izglītojamie skolā ierodas ar skolēnu autobusu, bet nekavē tās sākumu 

(5.-9.klašu izglītojamie garderobē noģērbjas, pārvelk apavus un dodas uz savu klasi, 1.-

4.klašu izglītojamie uzreiz dodas uz savu klasi, klases telpās noģērbj virsdrēbes, vēlams 

pārvelk āra apavus, kurus pēc tam ieliek  speciālā apavu maisā un novieto klases telpā 

norādītajā vietā). 

2.6. Skolā pēc iespējas mazina mācību procesā iesaistīto (klasei/grupai piesaistīto) darbinieku 

maiņu konkrētajā mācību dienā. 

2.7. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas skolā, vecāki informē klases audzinātāju 

līdz mācību dienas sākumam rakstiski e-klases pastā vai īsziņā par izglītojamā 

prombūtnes iemeslu (t.sk. par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā). 

(Papildināts ar 20.10.2021. rīkojumu Nr.VASK/1.9/21/23) 

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

pārējām personām. Izvietota visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar 

ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms 

pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, 

dezinficē rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka 

skārienjutīgās ierīces, piemēram, tālruņu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un 

baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas 

līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”. 

2.9. Vecāki izglītojamos pavada un sagaida pie ieejas skolā, nedrūzmējas, bet, ja 

nepieciešams apmeklējums skolas telpās, tad reģistrējas pie dežuranta (skolas foajē) un 

ievēro norādījumus.  

 



 

 

3. Izglītojamo nokļūšana uz/no skolu, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi 

3.1. Ja izglītojamais ceļā uz/ no skolu izmanto sabiedrisko transportu vai pagasta skolēnu 

autobusu, tad ievēro uz to laiku spēkā esošos Ministru kabineta noteikumus par 

epidemioloģisko drošību. 

3.2. Ēdināšana tiek organizēta tā, lai ēdamzālē var nodrošināt SPKC ieteikumus un higiēnas 

prasības. Par katras mācību dienas pusdienu starpbrīdi paziņo mācību priekšmeta 

skolotājs, un klase kopā ar skolotāju dodas uz ēdnīcu.  

3.3. Pasākumi skolā vai mācību procesa ietvaros ārpus skolas teritorijas notiek ievērojot MK 

noteikumus. Ar rīkojumu tiek nozīmēts atbildīgais skolotājs pirms katra pasākuma. 

4. Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana 

4.1. Skolā darbinieki, izglītojamie seko savam veselības stāvoklim, ievēro skolas noteikto 

kārtību, SPKC ieteikumus, ja parādās elpceļu infekcijas simptomi nekavējoties informē 

(darbinieki – skolas administrāciju, izglītojamie – priekšmeta skolotāju vai audzinātāju) 

un seko norādījumiem. 

4.2. Izglītojamo un darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam: 

4.2.1. testa nodošana – trešdienās plkst.12:00; 

4.2.2. testa nodošanas laboratorija – E.Gulbja laboratorija. 

4.3. Ja izglītojamie atgriežas skolā pēc prombūtnes vai neiekļaujas skolas testēšanas grafikā, 

viņi 72 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic pastāvīgi 

laboratorijā. 

(Papildināts ar 20.10.2021. rīkojumu Nr.VASK/1.9/21/23) 

4.4. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, bieži un rūpīgi tiek mazgātas rokas ar ūdeni un 

ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām un nodarbībām ārā, 

ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

4.5. Skolā nodrošina roku higiēnai piemērotus dezinfekcijas līdzekļus, kas izvietoti pie 

ieejām un koplietošanas telpās. 

4.6. Regulāri skolā nodrošina noteiktās higiēnas prasības, vēdina telpas, veic uzkopšanas 

darbus, dezinficē (rokturus, galda virsmas, skārienjūtīgās ierīces, sporta piederumus utt.) 

pēc nepieciešamības. Pārraudzību par izpildi nodrošina saimniecības vadītājs.  

4.7. Tiek ierobežota tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. 

izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā, neizmanto personīgās rotaļlietas. 

4.8. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

4.9. Netiek pieļauta personu, kurām ir jebkādas slimības pazīmes, ja noteikta pašizolācija 

(atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be


ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā 

dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), atrašanās skolā. 

Darbinieki un izglītojamie pēc slimošanas skolā ierodas tikai ar ārsta izziņu par savu 

veselības stāvokli. Ārsta izziņas tiek iesniegtas pirmajā dienā atgriežoties skolā klases 

audzinātājam, kurš izziņas nodod skolas medicīnas māsai. 

4.10. Mācību telpu vēdināšanas režīms – starpbrīžos klašu telpu logiem jābūt atvērtiem.  

5. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos 

5.1. Ja izglītojamam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

5.1.1. izolē izglītojamo atsevišķā brīvā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Visi iesaistītie šajā brīdī lieto kādu 

no elpceļu aizsegiem; 

5.1.2. pieaugušais (mācību priekšmeta skolotājs, klases audzinātājs vai cits darbinieks, 

kurš konkrētajā brīdī ir kontaktā ar izglītojamo) sazinās ar vecākiem, kas pēc 

iespējas ātrāk ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes 

ārstu; 

5.1.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā 

ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

5.2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes parādās kādam no darbiniekiem, tad sazinās ar 

ģimenes ārstu, informē skolas administrāciju un seko turpmākām norādēm. 

5.3. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola izolē izglītojamos, nodrošinot 

pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas, sazinās ar izglītojamo vecākiem. Skolas 

medicīnas māsa nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās 

nodaļas epidemiologam. 

5.4. Ja darbiniekam vai izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.  

5.5. Skola e-klasē un skolas mājas lapā nodrošina pieejamu informāciju par šo kārtību un 

epidemioloģisko situāciju skolā. Ar šo kārtību iepazīstas gan izglītojamie, gan vecāki, 

gan skolas darbinieki. 

5.6. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar kādu no skolas, 

SPKC epidemiologi nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai 

situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas skolas administrācijai, kā arī lemj par 

karantīnas noteikšanu skolai. Šādā situācijā rīkojumu par turpmāko iestādes darbu izdod 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja.  



 

 

5.7. Ja kādai klasei/grupai vai visai skolai tiek noteikta attālinātā mācīšanās, obligātā vecuma 

izglītojamiem (5-6 gadus vecuma grupu bērniem, 1.-9.klašu izglītojamiem) dibinātāja 

noteiktajā kārtībā tiek nodrošinātas brīvpusdienas. 

6. Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība 

6.1. Skolu nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, vai persona, 

kurai jāievēro karantīna. 

6.2. Katrai skolai nepiederošai personai, t.sk., izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem un citām personām, apmeklējot skolu, ir jāievēro uz to laiku valstī spēkā 

esošie noteikumi, jādezinficē rokas, jāreģistrējas pie dežuranta. 

6.3. Reģistrējoties veidlapā tiek norādīts vārds, uzvārds, kontaktinformācija, apmeklējuma 

laiks un iemesls. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 

inficētais un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos 

datus glabā 14 dienas gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai 

izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklētājus reģistrē dežurants skolas 

foajē. 

7. Komunikācija un atbildības 

7.1. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir skolas sociālais 

pedagogs. 

7.2. Atbildīgais par epidemioloģisko prasību ievērošanu (distancēšanās, higiēnas prasību 

ievērošana) ir katrs pats un mācību priekšmetu skolotāji, bet par dezinfekcijas līdzekļu 

nodrošināšanu saimniecības vadītājs. 

7.3. Atbildīgais par izglītojamo veselības stāvokļa novērošanu ir: 

7.3.1. mācību procesa laikā – sociālais pedagogs; 

7.3.2. ārpusstundu pasākumu laikā - atbildīgais skolotājs. 

7.4. Skolā ar izglītojamiem un vecākiem vai to likumiskajiem pārstāvjiem rakstiska saziņa ir 

e-klases e-pasts, tālrunis, whatsapp, sociālie tīkli, skolas mājas lapa - atbildīgie 

klašu/grupu audzinātāji, administrācija. 

7.5. Par saziņu ar dibinātāju, SPKC, IZM un Izglītības kvalitātes dienestu atbildīgs ir skolas 

direktors. 

8. Nosēguma jautājumi 

8.1. Kārtība stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri. Situācijā, kad valstī epidemioloģiskā 

drošība COVID 19 infekcijas izplatībai nebūs jānodrošina, kārtība atceļama ar skolas 

direktora rīkojumu. 

  

 
 


