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KĀRTĪBA, MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI VALLES 

PAMATSKOLĀ PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID-19 

INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

 

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma8. un 9. pantu un Izglītības likuma 22. panta 

pirmo daļu un  Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka mācību procesa organizācijas pamatnosacījumus un 

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

infekcijas izplatību Valles pamatskolā ( turpmāk tekstā – Skola), lai pēc iespējas 

mazinātu izglītojamo, pedagogu un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu 

Izglītības programmas apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus kā 

informēšana, distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana. 

2. Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos 

inficēšanās riskus, ir elastība un patstāvība, mācību plāna un procesa piemērošana 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un izglītojamo vajadzībām, sadarbība un 

informēšana( skolotāji, vecāki, institūcijas), sociāli emocionālais un cita veida 

atbalsts, nodrošinājums ( resursi). 

3. Skola pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai 

klasei vai klašu grupām atsevišķi. Iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas 



nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo 

sastapšanos. 

                   Veselības uzraudzība un informēšana. 

1.  Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

2.  Skola 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. 

3.  Nav vēlama vecāku, likumisko pārstāvju vai pavadošās personas atrašanās Skolā. 

4. Izglītojamie ar infekcijas pazīmēm netiek uzņemti Skolā. 

5.  Vecāki ziņo Skolai, rakstot e-klasē kavējuma pieteikumu, par izglītojamā prombūtnes 

iemeslu. 

6. Katru dienu izglītojamie Skolā ienāk un aiziet ievērojot distanci (vismaz vienu metru) 

un nedrūzmējoties pie ārdurvīm un garderobē. 

7. Katru dienu, ienākot skolā dezinficēt rokas ar spirtu saturošu roku dezinfekcijas 

līdzekli, kas atrodas pie ieejas galvenajām durvīm. 

8.  Katru dienu, skolēnam ienākot skolā, tiek izmērīta temperatūra ar bezkontakta 

digitālo termometru. 

9. Par skolēna veselības stāvokli Skolā ir atbildīga Skolas direktore Gita Eriņa. 

10. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde: 

1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā ( 1. stāvā), kurā nodrošina pieaugušā 

uzraudzību; 

2. Sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Skolēns no šīs 

telpas iziet laukā ar uzliktu sejas masku. 

3. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

4. Bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā 

ar ārstējoša ārsta norādījumiem. 

11.Ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija, vecākiem nekavējoties jāinformē 

par saslimšanu Skolas vadītāja G. Eriņa (t.29165318) vai klases audzinātāja. 

12.Ja tiks konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto Skolu, 

SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai 

situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, kā arī lems par 

karantīnas noteikšanu. 

13.Kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai Latvijā ir pieejama mobilā lietotne 

“Apturi Covid”. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt mājaslapā 

http:/www.apturicovid.lv 

14.Vecāku pienākums ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360. 

15.Skolas darbība tiek nodrošināta, pielāgojoties esošajai situācijai, organizējot darbu 

klasēs  vai attālināti. 

 

 

 



Izglītības programmu īstenošanas vieta un skolas darba laika organizācija 

 

1.Izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas ielā 4, Vallē, Valles pagastā, 

Vecumnieku novadā . 

2. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas, mācību stundu ilgums – 40 minūtes. 

3. Izglītojamo programmu stundu laiki: 

0 8.05-8.45 

1 8.50-9.30 

2 9.40-10.20 

3 10.30-11.10 

4 11.20-12.00 

 Pusdienas 1. maiņai ( 1.-6.kl.) 

5 12.30-13.10 

 Pusdienas 2. maiņai ( 7.-9.kl.) 

6 13.25-14.05 

7 14.15-14.55 

 Launags 

8 15.05-15.45 

 

4.Starpbrīžos izglītojamie uzturas savā klasē un gaitenī pretī klasei, kurā notiks 

stunda. 

5.Mācību stundu laikā var tikt organizētas dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru 

telpu vēdināšanu. 

6.Pirms došanās uz pagarināto grupu, izglītojamie nomazgā vai dezinficē rokas un 

grupas telpā uzturas ievērojot distancēšanos. 

7.Skolas gaiteņos un garderobē pienākums ievērot distancēšanos no pārējiem. Nav 

pieļaujama ilgstoša uzturēšanās šajās telpās. 

8. Tiem izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 

attālināti ( tikai mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās, pedagogi veido 

individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti. 

 

Pedagogu atbildība. 

 

1.Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu un higiēnas prasību ievērošanu 

strādājot Skolas telpās. 

2.Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu apmeklējumu uzskaiti līdz 

katras darba dienas beigām. 

3.Pedagogi veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību 

nodrošināšanu klasē. 

4.Pedagogi pārrauga, lai izglītojamie izmantotu dezinfekcijas līdzekļus. 

5. Pedagogi nekavējoties informē direktori, skolas dežūrapkopēju, ja ir aizdomas par 

izglītojamā veselības stāvokļa pasliktināšanos. 

6. Klašu audzinātāji sazinās ar izglītojamo vai izglītojamā vecākiem, ja izglītojamais 

neapmeklē skolu vairāk kā divas dienas un ja e-klasē nav informācijas par prombūtnes 

iemesliem. Par to ir jāinformē direktore. 



7. Tie pedagogi. Kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, strādā attālināti ( tikai 

mājās) atbilstoši direktora rīkojumam. 

 

Darbinieku atbildība. 

 

1.Skolas apmeklētāju ( pakalpojumu sniedzēju, izņēmuma gadījumos izglītojamo 

vecāku, aizbildņu, pavadošo personu un pedagogu reģistrāciju katrai darba dienai 

veido skolas dežūrapkopēja. 

2. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti 

tiek veikta sanitāro mezglu ( WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu 

apstrāde/apkope. 

3. Skolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos nodrošina regulāru 

dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un pārrauga 

telpu uzkopšanu.  

 

Rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem darba vietā. 

 

1.Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas 

slimības pazīmēm ( klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra). 

2.Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm ( īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes 

apmeklējuma, pēc klepošanas un šķaudīšanas) un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas 

līdzekli. Iespēju robežās ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar personu, 

kura slimo ar akūtu elpceļu infekciju ( ieteikums – vismaz 2 metru distance). 

3. Klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt 

rokas vai dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli. 

 

Citi nosacījumi. 

 

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

konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem vai Skolas 

darbiniekiem, ja tādi būs. 

2.Ja tiek organizēts kāds pasākums ( mācību ekskursija, konkurss, sacensības, 

olimpiādes, karjeras pasākumi u.c.) ārpus Skolas telpām, tad par pasākuma apmeklēja 

nosacījumiem tiek informēti izglītojamie, vecāki, likumiskie pārstāvji un tiek veikta 

audzēkņu un pedagogu uzskaite pasākumā. 

3. Visiem skolas darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja 

parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa 

temperatūra vai citādi darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu 

ģimenes ārstu un paziņot Skolas vadībai. 

4.Kārtības noteikumi ir spēkā, kamēr valsts teritorijā pastāv Covid-19 infekcijas 

izplatības draudi vai stājoties spēkā atbilstošiem normatīvajiem aktiem. 

5. Skolas pedagogi un darbinieki iepazīstas ar skolā pieņemto kārtību un apliecina ar 

savu parakstu par tās ievērošanu. ( pielikums Nr. 1) 



     Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji, pedagogi, darbinieki tiek 

iepazīstināti klātienē vai ar e-klasēs sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Skolas 

www.vallesvsk. tīmekļa vietnē. 

 

 

 

Valles pamatskolas direktores v.i. R. Polāne 

 

SASKAŅOTS: 

Vecumnieku novada Domes  

Priekšsēdētājs Guntis Kalniņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallesvsk/


Pielikums Nr. 1 

 

Apliecinājums par Valles pamatskolas mācību procesa 

organizēšanas kārtības prasību ievērošanu 

 
Apliecinu, ka esmu iepazinusies( usies) ar Valles pamatskolas mācību procesa 

organizēšanas kārtības prasībām, ievērošu tās ikdienas darbā: 

Nr. p.k.  Vārds, uzvārds Datums Paraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 


