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APSTIPRINĀTS 
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 direktores 2022.gada 1.septembrī  

rīkojumu Nr.VASK/1.9/22/7 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Kuldīgas novadā Vārmes pagastā 

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība  

Vārmes pamatskolā 2022./2023.m.g. 

 

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 – izglītības iestāde) organizē un nodrošina 

drošu izglītības procesu, atbilstoši Ministru kabineta 2021,gada 28.septembra noteikumiem 

Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  

lai mazinātu skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19 un īstenotu 

vispārējās pamatizglītības un pirmsskolas programmu apgūšanu klātienē. 

1.2. Mācību process tiek īstenots saskaņā ar šo kārtību un Izglītības un zinātnes ministrijas 

izstrādātajiem Covid-19 risku mazināšanas pasākumiem – veselības protokolu.  

1.3. Kārtība saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

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

2. Mācību procesa organizācija 

2.1. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas izglītības iestādē, direktore, saskaņojot ar dibinātāju, 

pieņem lēmumu par mācību procesa nodrošināšanu zema/vidēja, vidēji augsta, augsta riska 

līmenī (skatīt 1. pielikumu). 

2.2. Mācību process izglītības iestādē notiek atbilstoši noteiktajam mācību priekšmetu stundu 

sarakstam. Pirmsskolas posmā mācību process notiek atbilstoši dienas plānojumam. 

2.3. Mācību stundu norises laiki un pusdienu starpbrīži notiek pēc apstiprināta saraksta. 

3. Epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana 

3.1. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas laicīgi, ievērojot savstarpēji drošu distanci, pa galveno 

ieeju. 
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3.2. Vecāku vai izglītojamo pavadošo personu atrašanās izglītības iestādē ir pieļaujama tikai 

saskaņā ar skolas apstiprināto kārtību “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo 

vecāki un citas personas”.  

3.3. Uz ēdnīcu doties kopā ar savu klasi noteiktajā laikā. 

3.4. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši 

pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām un nodarbībām ārā. 

3.5. Izglītības iestāde nodrošina roku higiēnai piemērotus dezinfekcijas līdzekļus, kas izvietoti 

pie ieejām, koplietošanas telpās un kabinetos.  

3.6. Izglītojamie ar saslimšanas pazīmēm nepiedalās mācību procesā klātienē. 

4. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos 

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

(drudzis, klepus, elpas trūkums): 

4.1.1. 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; 

4.1.2. 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; 

4.1.3. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas skolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem. 

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

ārstu, informē skolas administrāciju un seko turpmākām norādēm. 

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

izsaukts neatliekamās medicīnas palīdzības dienests.  

5. Komunikācija un saziņa, izglītojamo reģistrācija 

5.1. Izglītības iestādes vadības, pedagogu, vecāku un izglītojamo savstarpējā komunikācija 

norisinās klātienē, e-klasē, Zoom vidē, telefoniski. 

5.2. Par tikšanos ar pedagogiem vai skolas vadību vecāki vienojas individuāli. 

6. Ārpusstundu nodarbības 

6.1. Izglītojamo dalība interešu izglītības programmu īstenošanā notiek atbilstoši izglītības 

iestādes apstiprinātajam nodarbību sarakstam. 

7. Pedagogu un darbinieku atbildība 

7.1. Pedagogi starpbrīžos veic telpu vēdināšanu. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas 

kritumu mācību telpā, jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

7.1.1. vēdināšanas laikā telpā neuzturas izglītojamie; 



7.1.2. vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 

7.1.3. starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

7.2. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti veicot 

sanitāro mezglu, gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu dezinfekciju/ apstrādi/ apkopi. 

7.3. Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu 

aizsardzības līdzekļu iegādi un nepārtrauktu pieejamību, kā arī pārrauga telpu uzkopšanas 

kvalitāti. 

8. Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība 

8.1. Izglītojamo vecākiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, ja izglītojamajam                             

konstatēta Covid-19 infekcija.  

8.2. Izglītojamo vecāki tiek aicināti regulāri izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un nelaist uz 

izglītības iestādi izglītojamo ar paaugstinātu temperatūru, slimības pazīmēm. 

9. Izglītojamo atbildība 

9.1. Par sliktu pašsajūtu, aizdomām par slimību vai paaugstinātu temperatūru izglītojamie   

nekavējoties ziņo pedagogam. 

9.2. Izglītojamiem aizliegts patvaļīgi pamest izglītības iestādes teritoriju līdz mācību dienas 

beigām. 

10. Noslēguma jautājumi 

10.1. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības ieviešanu un 

uzraudzību ir direktore, direktores vietnieces izglītības jomā un direktores vietnieks saimniecības 

jomā. 

10.2. ‘’Mācību procesa organizēšanas kārtība Vārmes pamatskolā 2022./2023. mācību gadā’’ 

stājas spēkā no 2022.gada 1.septembra. 

10.3. Spēku zaudējusi 2021. gada 23.augustā izdotā ‘’Mācību procesa organizēšanas kārtība”. 
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1.pielikums 

Covid-19 risku mazināšanas pasākumi  

2022./2023. mācību gadā 
Mācību process notiek klātienē un bez īpašiem ierobežojumiem, bet ievērojot Veselības protokola sadaļas nosacījumus. Tikai ievērojami 
palielinoties saslimstībās rādītājiem, īslaicīgi tiks ieviesti papildu drošības pasākumi.  

 
Personas ar augšējo elpceļu akūtas saslimšanas simptomiem nodarbības klātienē neapmeklē! 

 

 Zems/Vidējs riska līmenis 

  

Fona saslimstība valstī kopumā 

Vidēji augsts riska līmenis 

 

Nepieciešami papildu pasākumi risku 

mazināšanai, tos ievieš iestādes vadītājs 

(nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar 

dibinātāju) 

Augsts riska līmenis 

 

Tiek noteikts:  

1) valsts līmeņa ārkārtējais stāvoklis  

2) SPKC īpaši pasākumi konkrētās iestādēs 

 

 

Izglītības iestāžu 

apmeklēšanas 

principi 

 

Izglītības process klātienē 

 

 

 

 

 

Izglītības process klātienē 

 

Izglītības iestāde var  noteikt īslaicīgas  

izmaiņas mācību darba organizācijā 

atbilstoši situācijai izglītības iestādē.  

 

Izglītības process klātienē 

 

Izglītības iestāde var  noteikt īslaicīgas  izmaiņas 

mācību darba organizācijā atbilstoši situācijai 

izglītības iestādē vai kopējiem ierobežojumiem 

valstī.  

 

 

Veselības 

protokols 

 

 

   

 

 

 

• Vadlīnijas vides 
kvalitātei un drošībai 
skolās*  

• SPKC 
rekomendācijas par 
Covid-19 profilakses 
pasākumiem:** 

 
- Telpu dezinfekcija un 

higiēnas pasākumi, 
- Telpu vēdināšana, 
- Regulāra telpu 

tīrīšana, 
- Ieteicama plūsmu 

plānošana 

Sejas maskas: 

Nelieto 

 

• Vadlīnijas vides kvalitātei un 
drošībai skolās*  

• SPKC rekomendācijas par 
Covid-19 profilakses 
pasākumiem:** 

 
- Telpu dezinfekcija un higiēnas 

pasākumi, 
- Telpu vēdināšana, 
- Regulāra telpu tīrīšana, 
- Plūsmu plānošana, nodalīšana 

Sejas maskas: 

Nelieto  

Izglītības iestāde īslaicīgi var noteikt 

masku lietošanu saslimstības pieauguma 

 

• Vadlīnijas vides kvalitātei un drošībai 
skolās*   

• SPKC rekomendācijas par Covid-19 
profilakses pasākumiem:** 

 
- Pastiprināta telpu dezinfekcija un higiēnas 

pasākumi, 
- Pastiprināta telpu vēdināšana, 
- Regulāra telpu tīrīšana, 
- Plūsmu plānošana, nodalīšana 

Sejas maskas:  

Noteikumi, kas ir spēkā ārkārtējā situācijā 
sabiedriskās vietās un publiskās iestādēs 
Ēdināšana: 

Maksimāli iespējamā distance starp personām un 
grupām, grupu nepārklāšanās. Būtiski pastiprinātas 
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Ēdināšana:  

Distancēšanās starp klasēm 

un izglītojamajiem 

gadījumā klasē, klašu grupā vai mācību 

korpusā 

 

Ēdināšana: 

Distancēšanās starp klasēm (grupām) un 

izglītojamajiem, vairāki ēšanas starpbrīži. 

Pastiprinātas prasības higiēnai, 

dezinfekcijai (roku, telpu) un vēdināšanai 

 

 

 

 

Citi drošības pasākumi: 

Izvairīties no pasākumiem ar lielu 

dalībnieku skaitu, kur nav iespējams 

garantēt epidemioloģisko drošību. 

 

prasības higiēnai, dezinfekcijai (roku, telpu) un 
vēdināšanai 
Īpaši augsta riska gadījumā var piedāvāt maltītes 
līdzņemšanai. 
 
Citi drošības pasākumi: 

Nenotiek pasākumi ar lielu dalībnieku skaitu, kur 
nav iespējams garantēt epidemioloģisko drošību. 
 
Ierobežojumi, kas nepieļauj klašu/grupu 
pārklāšanos un satikšanos.  
 
Ar sabiedrisko transportu un skolas autobusu 
lietošanu saistītie ierobežojumi, grupu un plūsmu 
nodalīšana, nepārklāšanās. 
 

 

Fiziskās 

aktivitātes, 

sports skolā un 

interešu izglītība  

 

 

 

 

Nav ierobežojumu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekštelpās fiziskās aktivitātes, ievērojot 
epidemioloģiskajai situācijai atbilstošas 
distancēšanās  prasības. Pastiprināta 
telpu ventilācija, t.sk., ģērbtuvēs un 
prasības higiēnai, dezinfekcijai (roku, 
telpu). 
 

 

 

 

 

 

 

Iekštelpās ir atļautas  fiziskās aktivitātes, kas ir 
saderīgas ar distancēšanās vadlīnijām. 
 
Ierobežojumi, kas nepieļauj grupu pārklāšanos un 
satikšanos.  
Pastiprināta telpu ventilācija (t.sk. ģērbtuvēs, arī 
distancēšanās) un  higiēnas prasības, dezinfekcija 
(roku, telpu). 
 
Iespēja īslaicīgi noteikt profesionālās ievirzes sporta 

programmu īstenošanas daļēji attālināti 

epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās 

gadījumā, atbilstoši valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskajiem pasākumiem un situācijai 

izglītības iestādē. 

Testēšana  Izglītības iestādes (pirmsskolā darbiniekiem, pamata un vidējā pakāpē skolēniem un darbiniekiem) tiks nodrošinātas ar valsts 

apmaksātiem antigēna paštestiem. Tie izmantojami, ja ir saslimšanas simptomi vai plašāka inficēšanās skolā. Pozitīva paštesta 

gadījumā tiek informēta izglītības iestāde un ģimenes ārsts un tiek ievēroti izolācijas nosacījumi. Nav nepieciešamības 

pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. 

Testus skolās nogādās VALIC/VUGD/CAK. 
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Vakcinācija 

 

Atbilstoši valstī noteiktajai vakcinācijas stratēģijai pret Covid-19 un Imunizācijas Valsts padomes lēmumiem.  Izglītības sektorā 

netiek noteikta īpaša vakcinācijas kārtība/prasības. Vienlaicīgi ņemot vērā, ka izglītības iestāde, īstenojot praktiskās mācības, tai 

skaitā darba vidē balstītās mācības ārpus izglītības iestādes, ievēro valstī  attiecīgajai nozarei noteiktās prasības par pakalpojumu 

sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē. 

Komunikācija 

un informēšana 

 

Izglītības iestāde izdod /aktualizē  kārtību, kādā tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības iestādē, par to informē personālu, 

izglītojamos, vecākus/likumiskos pārstāvjus un ievieto iestādes mājas lapā. 

Izglītības iestāde informē izglītojamos un viņu vecākus par aktuālo saslimstību ar Covid-19, ievietojot informāciju izglītības iestādes 

tīmekļa vietnē, saziņas platformās vai pa e-pastu. Ja pasliktinās epidemioloģiskā situācija iestādē un ir konstatēti saslimšanas 

gadījumi, izglītības iestāde informē vecākus un rosina papildu drošības pasākumu ievērošanu iestādē. 

 Vecāki informē izglītības iestādi par saslimšanas gadījumu, ievēro piesardzību. Bērni ar saslimšanas pazīmēm skolu neapmeklē. 

Nenotiek kontaktu izsekošana un netiek noteikta mājas karantīna kontaktpersonām. Vienlaikus tiek rekomendēts pēc iespējas 

ierobežot atrašanos publiskās vietās, lai ierobežotu saslimstības izplatību. 

Masku lietošana 

 

Maskas nav jālieto. Ja tiek noteikta sejas masku lietošana, bērni līdz 12 gadiem lieto vairākkārt lietojamās auduma maskas no VALIC 

iepirkumiem. Bērni virs 12 gadiem, pieaugušie izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto medicīniskās maskas, tās regulāri mainot. 

Ja persona vēlas, var lietot sejas masku jebkurā riska līmenī, kā arī paaugstinātas drošības masku (piem. FFP2). 

Izolācijas 

nosacījumi 

Izolāciju pārtrauc ar ārstējošā ārsta atļauju. Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 vīrusu vai ir pozitīvs 

antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas nosacījumus un piedalīties izglītības procesā, ja kopš inficēšanās vai 

aizdomu apstiprināšanās pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā 

vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas vietā viņam nav slimības pazīmju. 

 

*  https://www.ikvd.gov.lv/lv/gaisa-kvalitates-prasibas-izglitibas-iestades 

** https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas 
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