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KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS MĀCĪBU PROCESS 

 KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLĀ,  

IEVĒROJOT EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS 

COVID-19 LAIKĀ 

grozījumi 

Kuldīga, 2021.gada 11.oktobrī  

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumiem  

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 1. Vispārīgie jautājumi  

1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-

19 infekcijas izplatību Kuldīgas 2.vidusskolā (turpmāk tekstā: Iestāde vai Skola), lai pēc 

iespējas mazinātu skolēnu, skolotāju un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu Izglītības 

programmu apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus kā informēšana, 

higiēna, personu veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās. 

1.2. Ar direktora rīkojumu Skolā tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē noteiktās 

kārtības ieviešanu un uzraudzību: 

      1.2.1. higiēnas, distancēšanās un personu veselības stāvokļu uzraudzība –                skolas  

ārstniecības persona ; 

      1.2.2.  mācību darba organizācija - direktora vietnieks izglītības jomā; 

      1.2.3.  pārraudzība par noteiktās kārtības ievērošanu – direktors. 

      1.2.4. par iknedēļas Covid-19 skrīninga procesa pārraudzību atbild Skolas ārstniecības 

persona un attiecīgo klašu audzinātāji. 

1.3. Skolēnu un skolas darbinieku iknedēļas Covid-19 testēšana notiek katru pirmdienu, pēc 

SPKC noteiktā algoritma. Neierašanās gadījumā skolēnu vecāki atbild par testēšanu. 

1.4. Iestāde informē darbiniekus, skolēnus 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.  
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1.5. Vecāki, likumiskie pārstāvji vai pavadošais personāls atved skolēnu pie Skolas ārdurvīm 

un pārliecinās, ka skolēns tiek uzņemts iestādē, tāpat, pēc mācībām, sagaida skolēnus tikai pie 

iestādes ārdurvīm.  

     1.5.1. Ierodas skolā un skolu atstāj pa pagalma durvīm pirmskolas grupu      

              audzēkņi, no 1.-3.klasei un 4.a klase; 

    1.5.2. Ierodas skolā un skolu atstāj pa sporta zāles ieeju (no futbola laukuma puses)                  

6.a, 6.b, 6.c klase; 

     1.5.3. Ierodas skolā un skolu atstāj pa parādes durvīm 4.b., 5.a , 7., 8. un 9.klase; 

     1.5.4. 5.b klasei mācības notiek zēnu mājturības kabinetā ar atsevišķu ieeju. 

1.6. Pēc ienākšanas skolā, skolēni dodas uz klasei norādīto garderobi. 

1.7. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c.) klātbūtne. 

 1.8. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katram 

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

ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos. 

 2. Programmu īstenošanas vietas un iestādes darba laika organizācija  

2.1. Izglītības programmas tiek īstenotas Kuldīgā –Jelgavas ielā 62, Kalna ielā 6  un Kuldīgas 

novadā „Rendas pamatskola”, Rendas pagastā.  

2.2. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas, mācību stundas ilgums – 40 minūtes, starpbrīžu 

ilgums – no 5 minūtēm līdz 15 minūtēm.  

2.3. Mācības notiek no 8:30 līdz 16:00.  

2.4. Pirmsskolas grupu darba laiks: no 8:00 līdz 17:00.  

3. Komunikācija un saziņa, audzēkņu reģistrācija  

3.1. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar audzēkņiem norisinās klātienē, saziņa ar 

vecākiem tiek nodrošināta izmantojot dažādas formas: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase, 

Iestādes mājas lapa, izvēloties pieejamo saziņas formu un veidu.  

3.2. Skolēnu apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā, atbilstoši stundu sarakstam.  

4. Mācību procesa organizācija  

4.1. Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas klašu grupās, individuāli, ievērojot 

distancēšanos un piesardzību, atbilstoši skolas infrastruktūras iespējām. 
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 4.2. Nepieciešamības gadījumā tiek lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi, lai 

mazinātu inficēšanās riskus. 

      4.2.1. Mutes un deguna aizsegus ārtelpās nelieto;  

      4.2.2.  Pirmskolas audzēkņi mutes un deguna aizsegus nelieto; 

      4.2.3. 1.-3.klases skolēni mācību procesā mutes un deguna aizsegus nelieto, bet lieto    

             koplietošanas telpās; 

     4.2.3. 4.-12.klasei skolēni mutes un deguna aizsegus lieto visā izglītības procesā, izņemot 

mūzikas un  sporta stundās/nodarbībās; 

      4.2.4. Skolēni ar  sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu mācību telpā maskas nelieto, bet lieto 

koplietošanas telpās; 

       4.2.5. Skolas darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, mutes un deguna 

aizsegus var nelietot, bet lieto koplietošanas telpās; 

        4.2.6. Skolas darbinieki, kuriem nav sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, mutes un deguna 

aizsegus lieto visu mācību procesa laiku. 

4.3. Mācību stundu laikā var tikt organizētas dinamiskās pauzes un tiek nodrošināta regulāra   

telpu vēdināšana ne mazāk kā 10 min., pēc katras mācību stundas. 

4.4. Skolēnu ierašanos Skolā, mācību stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no izglītības 

iestādes, kā arī citas aktivitātes organizē, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un 

distancēšanās ievērošanu.  

4.5. Tiem skolēniem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti 

(mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās, skolotāji veido individuāli pielāgotu 

mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti.  

4.6. Katra klase mācās vienā norādītā mācību telpā, izņemot mācību priekšmetus, kuru apguvē 

nepieciešams īpašs tehnoloģiskais aprīkojums vai arī klase tiek dalīta grupās – datorika, 

informātika, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, sports, sports un veselība, 

sports (peldēšana), vācu valoda, krievu valoda, latviešu valoda, matemātika, angļu valoda. 

4.7. Mācību stundas, iespēju robežās, tiek plānotas kā bloka stundas. Sporta stundas, pēc 

iespējas, tiek plānotas ārpus Skolas telpām - Skolas teritorijā, izmantojot sporta inventāru un 

mācību līdzekļus. 
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4.8. Lai mazinātu klašu plūsmu pārklāšanos, mācību priekšmeta skolotājs vai cita atbildīgā 

persona var organizēt pārtraukumu arī citā laikā, ievērojot mācību stundai paredzēto kopējo 

laiku. 

5. Audzināšanas darba organizācija 

5.1. Klašu audzinātāji, klases stundā, iepazīstina ar šo Kārtību, ko skolēns apstiprina ar 

parakstu instruktāžas lapā. Klases audzinātājs ir atbildīgs par Kārtības ievērošanu. 

5.2. Klases audzinātājs klases stundās iekļauj jautājumus par pareizu higiēnu, distancēšanos, 

veselības stāvokļa uzraudzību un citas ar COVID-19 saistītas aktualitātes. 

5.3. Organizējot ārpus stundu pasākumus priekšroka tiek dota pasākumiem:  

         5.3.1. kuros piedalās viena klase vai grupa; 

        5.3.2. ārpus telpām. 

6. Izglītojamo ēdināšanas nodrošināšana 

6.1. Skolēnu ēdināšana tiek organizēta, ievērojot COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežojošus pasākumus. 

6.2. Pirmsskolas un sākumskolas skolēnu ēdināšana notiek ievērojot apstiprināto laika grafiku, 

5 pusdienu starpbrīžos.  

6.3. 4.-12.klašu izglītojamie uz skolas ēdamzāli dodas mācību priekšmeta skolotāja pavadībā, 

ievērojot apstiprināto ēdināšanas laika grafiku. 

7. Skolotāju atbildība  

7.1. Skolotāji ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu un higiēnas prasību ievērošanu 

strādājot Iestādes telpās.  

7.2. Skolotāji veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību nodrošināšanu 

klasē.  

7.3. Skolotājs nekavējoties informē direktoru, direktora vietnieku izglītības jomā vai 

ārstniecības personu, ja ir aizdomas par audzēkņa veselības stāvokļa pasliktināšanos. 

7.4. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c.): skolēnam tiek nodrošināta 

izolācija atsevišķā telpā un ārstniecības personas, skolotāja vai pedagoga palīga klātbūtne. 

Nekavējoši tiek informēti skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji un viņiem, nekavējoties, 

jāierodas skolā, lai izņemtu skolēnu un vērstos pie ģimenes ārsta. 

8. Darbinieku atbildība  
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8.1. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas un dezinfekcijas grafikam, 

pastiprināti tiek veikta sanitāro mezglu, gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu 

apstrāde/apkope.  

8.2. Saimniecības vadītājs un ārstniecības persona nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu 

un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un pārrauga telpu uzkopšanu.  

8.3. Trešajām personām (ārpakalpojumu sniedzējiem, pašvaldības darbiniekiem, ar 

saimniecisko darbību saistītām personām) attālināti jāsaskaņo sava klātbūtne ar Skolas 

saimniecības vadītāju vai direktoru. 

8.4. Informāciju par neattaisnotajiem kavējumiem apkopo sociālais pedagogs, kā arī veic 

preventīvo darbu.  

8.5. Kategoriski aizliegts ierasties un atrasties skolā ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm. 

9. Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība  

9.1. Skolēna vecāki, likumiskie pārstāvji, aizbildņi ir tiesīgi uz skolu atvest tikai veselu skolēnu 

(bez elpceļu infekcijas slimību pazīmēm).  

9.2. Skolēna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases 

audzinātājs vai skolas vadības pārstāvji, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

skolēns ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.  

10. Higiēnas prasību nodrošināšana  

10.1. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netiešā kontakta ceļā, pieskaroties 

virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, tehniskais personāls, kas 

veic telpu uzkopšanu, pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, nodrošinot:  

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

uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži pieskaras 

darbinieki, audzēkņi (piem. durvju rokturi, skārienjūtīgās ierīces, molberti, mūzikas 

instrumenti u.c.); 

10.1.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju (atbilstoši 

grafikam); 

10.1.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu, atkritumu savākšanai izmantot atkritumu 

maisus; 

10.1.4. regulāri nodrošina telpu vēdināšanu; 

10.1.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību. 
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11. Citi norādījumi  

11.1. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par 

konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem skolēniem, skolotājiem vai iestādes darbiniekiem, ja 

tādi būs.  

11.2. Ja tiek organizēts kāds pasākums (koncerts, konkurss, izstāde, sporta sacensības u.c.) 

ārpus Iestādes telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti audzēkņi, 

vecāki un tiek veikta audzēkņu un skolotāju uzskaite pasākumā.  

11.3. Direktora vietnieki izglītības jomā regulāri seko līdzi ierakstiem un informācijai e-klasē.  

11.4. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid -19 infekciju, 

apsverama iespēja  mainīt apmācības modeli.  

11.5. Ar minēto kārtību skolēni, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki tiek iepazīstināti ar e-

klases sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Iestādes mājas lapā. 

2021.gada 11.oktobra grozījumi veikti atsaucē uz kā pamata izdots dokuments, dokumenta 

saturs nav mainīts.   
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