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Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra  

mācību un audzināšanas procesa organizēšanas kārtība  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs (turpmāk Iestāde) nosaka kārtību, kādā 

tiek organizēts mācību un audzināšanas process un nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru 

kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) paredzēto 

un no tiem izrietošo prasību ievērošanai. 

 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

1.2. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos 

pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 

simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam 

parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli 

uztveramā veidā. 

1.3. Iestāde nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju 

par: 

1.3.1. to, ka izglītojamie ar infekcijas pazīmēm netiek uzņemti Iestādē; 

1.3.2. rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes; 

1.3.3. pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas 

nosacījumus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360; 

1.3.4. nepieciešamību informēt Iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

1.4.Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē 

klases/kursa internāta skolotājs, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija. 

1.5. Personas, kam ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 

izglītības iestādes koplietošanas telpās lieto deguna un mutes aizsegu. Klases 

telpās  drīkst atrasties bez deguna un mutes aizsega. Personām, kam nav derīgs 



sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepieciešams lietot 

deguna un mutes aizsegu.  

1.6. Skolēni no 1.-3. klasei klases telpās , kā arī skolēni ar acīmredzamiem fiziskiem 

vai garīgiem traucējumiem, deguna un mutes aizsegus var nelietot.  

1.7. Izglītības iestādē, sadarbībā ar norīkoto laboratoriju, ik nedēļu tiek veikta Covid-

19 testēšana darbiniekiem un skolēniem, kuriem nav sadarbspējīgs vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts. Izņēmums ir  pirmsskolas izglītības programmas un 

skolēni, kuriem nav iespējams veikt ne siekalu, ne nazālo Covid-19 testu, šiem 

skolēniem tiks piemērots individuāls risinājums.  

1.8. Pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolēniem un skolēnu vecākiem ir 

pienākums informēt izglītības iestādes administrāciju par testa rezultātiem.  

 

 

2. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 

 

2.1. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka 

pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski 

informēt Iestādes atbildīgo personu – atbilstošās jomas administrācijas pārstāvi, 

un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu. 

2.2. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, 

darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 

2.3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darba nespējas lapu).  

2.4.Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) Iestāde: 

2.4.1.  Izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši 

izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējas ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni.  

2.4.2. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku 

vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

2.4.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar 

savu ģimenes ārstu. Izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim 

un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

2.4.4. Skolas medicīnas māsas veic SARS – CoV2 antigēna testu. 

2.5. Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatētas nopietnas veselības 

problēmas , tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

2.6. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas 

atbilstoši Iestādes infekciju slimību ierobežošanas kārtībai. 

2.7. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, 

SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši 

konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai. 

2.8. Iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Iestādes vadītājs par 

šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, 

savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes dienestu (e-pasts: 

ikvd@ikvd.gov.lv ) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna. 

 

 

mailto:ikvd@ikvd.gov.lv


 

3. Distancēšanās pasākumi Iestādē 

 

3.1. Iestādes vadītājs nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un 

citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē. Prasības publisko 

arī Iestādes tīmekļa vietnē www.viduskurzeme.lv  

3.2. Iestādes vadītājs norīko atbilstošās jomas administrācijas pārstāvi, kurš koordinē 

noteikto kārtību piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

3.3.Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, Iestāde nosaka šādu kārtību: 

3.3.1.  Izglītojamie un Iestādes darbinieki vadās pēc Iestādes apstiprināta mācību 

stundu saraksta un dienas režīma. 

3.3.2.  Mācību un audzināšanas process tiek organizēts Iestādes 3 ēkās, pēc 

Iestādes apstiprināta telpu izvietojuma plāna. 

3.3.3.  Mācību process tiek organizēts mācību klasēs, kabinetos un Iestādes 

teritorijā. 

3.4. Organizē ārpusstundu aktivitātes un interešu izglītības nodarbības, Iestāde paredz 

distancēšanās un higiēnas prasību ievērošanu. 

3.5. Iestāde organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu: 

3.5.1.  Iestāde organizē pirmsskolas un programmas 21015911 izglītojamo 

pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie 

Iestādes ieejas vai teritorijā, telefoniski sazinoties ar internāta skolotāju vai 

sociālo aprūpētāju; 

3.5.2.  Programmu 21015811 un profesionālās pamatizglītības audzēkņi informē 

internāta skolotāju par savu ierašanos Iestādē; 

3.5.3.  Skolas apmeklētāji, vecāki un likumiskie pārstāvji tiek reģistrēti pie 

Iestādes dežurantiem. 

3.6. Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri 

salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Ja nepieciešams, 

nodrošina attiecīgu marķējumu uz grīdas. 

3.7. Iestāde ēdināšanu organizē 2 maiņās (lielajā un mazajā ēdamzālē). Personām ar 

paaugstinātu Covid-19 inficēšanās risku, ēdināšana tiek nodrošināta atsevišķās 

telpās. 

3.8. Pašvaldība sadarbībā ar Iestādi organizē izglītojamo transporta piepildījumu un 

pārvadājumus, ievērojot distancēšanās noteikumus, Izglītojamie, kuri izmanto 

sabiedrisko pārvadātāju transportu vai skolas transportu, ievēro valstī noteiktās 

distancēšanās un higiēnas prasības. 

 

4. Higiēnas nodrošināšana Iestādē 

 

4.1. Iestāde konkretizē vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par higiēnas 

prasību ievērošanu. Prasības ir pieejamas izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem un citām personām Iestādē un Iestādes tīmekļa vietnē 

www.viduskurzeme.lv  

4.2. Iestāde nodrošina visiem izglītojamiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem 

un citiem iestādes apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu, izmantojot ziepes, 

siltu ūdeni un roku dezinfekcijas līdzekli, kurš pieejams visās Iestādes ēkās. 

4.3. Iestādē ir izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 

http://www.viduskurzeme.lv/
http://www.viduskurzeme.lv/


4.4. Iestāde nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 

rakstāmpiederumus. Iestādē skaidro un iespēju robežās mazina rakstāmpiederumu 

nodošanu no vienas personas citai.  

4.5. Seko līdzi izglītojamo vai aprūpējamo personu roku mazgāšanas vai dezinfekcijas 

kvalitātei, ilgumam un biežumam, nodrošināt mitro salvešu pieejamību pēc 

nepieciešamības. 

4.6. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. 

skārienjūtīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tās nav iespējams, 

(piemēram datorklases) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas. 

4.7. Regulāri vēdina telpas ievērojot noteikto telpu vēdināšanas grafiku vai nodrošina 

labu mehānisko ventilāciju. 

4.8. Regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas koplietošana virsmas (piemēram 

durvju rokturus, galda virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas 

tualetēs, ūdens krānus, skārienjūtīgās ierīces), pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

 

5. Internāta un dienesta viesnīcu izmantošana 

 

5.1. Iestāde veic rūpīgu bērnu veselības novērošanu katru dienu, mērot ķermeņa 

temperatūru. 

5.2. Izmitinot izglītojamos internātā vai dienesta viesnīcā, ievēro šādus principus: 

5.2.1. Koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un 

netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

5.2.2. Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana tiek plānota, lai 

nodrošinātu 2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo 

pulcēšanos; 

5.2.3. Telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, 

kā ari tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi; 

5.2.4. Telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri 

salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu; 

5.2.5. Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas; 

5.2.6. Iestādē gultas izvietotas pēc MK noteikumiem Nr.610 “Higiēnas prasības 

izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 

profesionālās vidējās izglītības programmas.” Izglītojamo guldināšanā 

ievēro principu – „galva pret kājām” 

 

6. Prakšu un darba vidē balstītu mācību norise 

 

6.1.Prakses (t.sk. kvalifikācijas prakses) un darba vidē balstītas mācības uzņēmumos 

var noritēt klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus visām līgumslēdzēju pusēm. 

Izglītojamie ievēro prakses norises vietā noteiktās prasības. Iestāde ar uzņēmumu 

vienojas par operatīvu informācijas apmaiņu, ja prakses vai darba vidē balstītu 

mācību vietā konstatēts Covid-19  infekcijas gadījums. 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.Ja tas nepieciešams epidemioloģisko prasību ievērošanai, tiek izdots Iestādes 

rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru 

prakse/prakses daļas vai darba vidē balstītu mācību posmu, ko iespējams īstenot 

attālināti. 
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*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


