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KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMU 

ĪSTENOŠANU JAUNPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ 

 
Izdota pamatojoties uz 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai” 

Saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3., 14., 19., 39.pantu; Covid-19 izplatības 

pārvaldības likuma 4.pantu; Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 

un mācību procesa organizēšanai, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā , 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (piemērojami no 1.08.2020.) 

 

Pielikums 1 - Kārtība mācību procesa organizēšanai Jaunpiebalgas vidusskolas 
sākumskolas ēkā, Priežu ielā – 8 (sākumskola) 
 

Vispārīgi nosacījumi izglītības iestādei mācību procesa organizēšanai:  
Lēmuma pieņemšana  
 

 Izglītības iestādes dibinātājs sadarbībā ar izglītības iestādi pieņem lēmumu par 

mācību procesa īstenošanu savā (-ās) izglītības iestādēs. Izglītības iestādes vadītājs 

sadarbībā ar dibinātāju (izglītības iestādes padomi) nosaka mācību procesa 

organizēšanas kārtību.  

 

 Mācību saturu pielāgo situācijai, piemēram, attālinātā procesā plāno mazākā apjomā 

nekā tikai klātienes mācībās izglītības iestādes telpās. 

 

  Ar pašvaldību saskaņots mācību procesa īstenošanas iespējamais modelis atbilstoši 
izglītības iestādes apstiprinātam mācību darba organizācijas plānam, mācību stundu 
(nodarbību) sarakstam: • A modelis – mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā 
mācību procesa elementiem mācību personalizācijai, pašvadītas mācīšanās 
stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai.  

http://www.jv.edu.lv/
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      1.–6. klašu posmā mācības izglītības iestādē tiek īstenotas bez attālinātā mācību procesa   
elementiem.  

      Iestādi nedrīkst apmeklēt personas, kurām ir akūtas elpceļu infekcijas slimību 
pazīmes, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 
 

Pēc atgriešanās no ārvalstīm, vecāki/likumiskie pārstāvji iepazīstas ar informāciju un 
ievēro Slimību profilakses centra mājas lapā aktuālo informāciju (valstu saslimstības 
rādītāji ar Covid-19), ja skolēnam ir bijis kontakts ar personu, kura atgriezusies no 
ārvalstīm ar noteiktu 14 dienu pašizolācijas noteikumu, skolu apmeklēt nedrīkst. Par 
to ziņo izglītības iestādei un tiek organizēts attālinātais mācību process. 
 

Satura un vērtēšanas plānošana 
 Ir izveidots mācību stundu plāns konkrētajai situācijai. 

 Sastādot stundu plānu, ievērota  skolēna mācību slodze 
 

 Mācību stundas plānotas blokos, mācību priekšmetu skaitu dienā samazinot, tās 
apvienojot vienas mācību jomas ietvaros vai veidojot moduļus starp mācību jomām.  
 

 Regulāri  tiek plānota un īstenota vērtēšana mācīšanās atbalstam, nodrošinot 

atgriezenisko saiti par skolēna sniegumu. Ir  daudzveidīgas iespējas, kā skolēni var 

demonstrēt savu sniegumu saistībā ar vieniem un tiem pašiem sasniedzamajiem 

rezultātiem. Temata apguves sākumā informē skolēnus par sasniedzamajiem 

rezultātiem, uzdevumu izpildes nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, darbu izpildes 

termiņiem.  Skolēniem tie ir saprotami.  

Mācību organizēšana 
 Mācību stundu sākums plkst. 8.45 

 Mācību stundas/nodarbības plānotas tā, lai skolotāji iespēju robežās strādātu ar 
vienas klases/grupas skolēniem. 
  
1.klase – sk. Lelde Grobiņa, 205.kab.(1.)   
2. klase - Evija Rutka,205.kab.2. un  Daiga Melece,301.kab.(skolēni dalīti grupās) 
3.klase – Dace Mačukāne307.kab. un Ilze Jansone – Ķirse, 302.kab.(sk9lēni dalīti 
grupās) 
4.klase – Ruta Intenberga, 308.kab.  
  

 Mācību priekšmetu  - vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju, krievu valodas  
skolotāji dodas uz klasēm pie izglītojamajiem.  

 

 Datorikas (310.kab.), angļu valodas (304.kab.) stundas notiek  kabinetos, ievērojot  
dezinfekcijas noteikumus, lai mazinātu infekcijas riskus. 

 

 Sporta stundas vada skolotāja Sarmīte Vlodare  - ārā,  svaigā gaisā, pasliktinoties 
laika apstākļiem – sporta zāle vidusskolas ēkā. 
 
 



 
 

 Mācības tiek organizētas pa klasēm (arī specifiski veidotām grupām, piem., daļa 
klases) vai izglītības pakāpēm, lai tās būtu nošķirtas, savstarpēji noslēgtas, ilgākā laika 
posmā nemainītos to sastāvs, dalībnieki tiktu reģistrēti.     Nav  vienotu starpbrīžu, 
mācību stundu laikā organizē dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu 
vēdināšanu. Izmantojot labvēlīgus laika apstākļus , stundas var tikt organizētas brīvā 
dabā. 

 

 Skolēnu ierašanās skolā, mācības stundās un atpūta, aiziešana no izglītības iestādes, 
kā arī citas aktivitātes organizē, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un 
distancēšanās ievērošanu. 

 

 Skolēni pārvietojas pa 1. izejas durvīm, atbilstoši dežuranta un pedagogu                                  
norādījumiem. Nedrūzmējoties un ievērojot 2m distanci! 

 

 Pēc mācību stundām un individuālā vai grupu darba nodarbībām skolēni dodas uz 
mājām, brīvajā laikā neuzturoties skolas teritorijā. Savās klašu telpās paliek tikai 
skolēni, kuri izmanto sabiedrisko transportu.  
 

 Pagarinātās dienas grupas skolotāja Marija Grigorjeva organizē skolēnu iekāpšanu 
sabiedriskajā transportā skolas pagalmā. 

 

 Tiek nodrošināts atbalsts  skolēnam atbilstoši viņa tā brīža vajadzībām. Ja 
nepieciešams, operatīvi tiek  meklēta atbalsta personāla vai kāda cita speciālista, 
dienesta palīdzība.   
 

 Skola pārliecinās par tehnisko resursu pieejamību un piekļuvi internetam. Meklē 
risinājumu un nodrošina kvalitatīvu un efektīvu mācību procesu neatkarīgi no 
skolēna rīcībā esošajiem resursiem un tehnoloģiskajām iespējām. 

 

 Veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti tiem 
skolēniem/audzēkņiem, kas atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 
attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji 
attālināti.  

 

 Tiek pieņemts  lēmums par vienotas saziņas un mācību platformas izmantošanu 
daļēji attālināto vai attālināto mācību laikā. Saziņā ievēro drošas datu pārraides, 
glabāšanas un publiskošanas principus.  

 

  Pedagogi regulāri informē vecākus par mācību procesa organizāciju skolā, par 
mācību uzdevumiem. 
 

 Tiek plānoti audzināšanas pasākumi vienas klases kolektīva  ietvaros. 
 



 Klases mācību ekskursijas tiek plānotas sadarbībā ar uzņēmumu, muzeju, izstādes 
organizētāju, u.c., nodrošinot apmeklētāju plūsmu nepārklāšanos.  

 

 Skolēni skolā uz norādītajām mācību telpām pa norādītajām ieejām ierodas:  

 

- sabiedriskā un pašvaldības autobusa lietotāji – pēc apstiprinātā autobusu  

kustības grafika, 
- Jaunpiebalgas ciemā dzīvojošie – ne agrāk kā 20 min pirms mācību stundu 

sākuma 
 

 Interešu izglītības pulciņi, fakultatīvās nodarbības, konsultācijas darbojas skolotāja 

vadībā ievērojot epidemioloģiskos ieteikumus mācību telpās vai skolas pagalmā. 

 

 Distancēšanās pasākumus un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 
pārrauga dežūrskolotāji pēc apstiprināta grafika. 
 

 

 Ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ skolu neapmeklē, līdz mācību stundu sākumam 
vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešams  informēt izglītības iestādi par 
izglītojamā prombūtnes iemeslu (e- klase, tel. klases audzinātājam). 

 

Atbalsta nodrošināšana  
 

 Tiek ievērotas skolēna mācīšanās vajadzības, tai skaitā sociāli emocionālās, sniegts 
atbalsts un netiek pieļauta jebkāda veida diskriminācija vai aizskaršana (piem., 
analizējot mājas darbus, filmētu materiālu un sniedzot atgriezenisko saiti skolēnam 
citu skolēnu klātbūtnē).  

 

 Pedagogi sazinās ar skolēna vecākiem (likumisko pārstāvi) un vienojas par iespējām 
skolēna mācīšanās atbalstam. 

 

 Izglītības iestādes administrācija nodrošina metodisko, psiholoģisko un tehnoloģisko 
atbalstu skolotājiem, organizē pieredzes apmaiņu. Skolotāji attālināto mācību laikā 
strādā atbilstoši metodiskajiem ieteikumiem “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai izglītības iestādē” 
https://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/vadlinijas_att_mac.pdf  

 
 

 
 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai 
 

Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības 
uzraudzība 
 



 Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 
 

 Darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji tiek  informēti 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.  

 
 Vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem tiek  nodrošināta informācija par:  

              - to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā  
              - rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,  
              - pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar      
MK noteikumiem Nr. 360;  
              - nepieciešamību informēt Iestādi par izglītojamā prombūtnes iemeslu.  

 
 Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes 

atbildīgā persona, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.  
 

Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums iestādē 
 

 Ja  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 un 
sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams 
kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas 
masku vai mutes un deguna aizsegu. 

               Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis                                                      
darbnespējas lapu). 

 
 Ja izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), iestāde: 

 -izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, 
nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai 
novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un 
mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

 - 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 skolā saskaņā ar 
ārstējošā ārsta norādījumiem. 

 - ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 
tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 
 

 Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas 
slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 
sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar 
izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu 
telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās 
reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv. 



 

 Ja izglītojamam vai iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis 
gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto iestādi, SPKC epidemiologi noteiks 
īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas 
rekomendācijas iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas 
noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. 

 

 Tādā gadījumā Iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Iestādes 
vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, 
savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: 
ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna. 
 

Distancēšanās pasākumi 
 

 Skolēniem tiek nodrošinātas pusdienas ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus un 
distancēšanos pēc noteikta grafika, ievērojot plūsmu plānojumu:  

 plkst. 11:40 - 1.kl., 2.(2.).kl. 
 plkst. 12:40 – 2.(2.)kl., 3.(1.) kl. 
              plkst.12.55 – 3.(2.)kl., 4.kl 
 

 Nepiederošām personām, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem brīva pārvietošanās skolas telpās 

liegta, nepieciešamības gadījumos tā tiks nodrošināta saskaņā ar skolas administrāciju 

 

 Vecāki nepieciešamības gadījumā pavada un sagaida skolēnus  pie skolas centrālās ieejas 

 

 Virsdrēbes un apavi tiek novietoti garderobē  norādītajās vietās. Garderobē neuzturas ilgāk 
par 10 min, iespēju robežās ievērojot distanci 

 

                  2(.1), 2.(2.) ,4.klase – 1. stāva garderobe (1.telpa)  
                  1.,  - klases garderobē,  
                  3.(1.),  3.(2.)   – 1. stāva garderobē (2.telpa) 

 

 Skolēni izmanto koplietošanas telpas atbilstoši norādījumiem. 

 Skolēni  veic ķermeņa temperatūras kontroli no rīta mājas apstākļos (aizdomu 

gadījumos to veiks skolas medmāsa). Tiks nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu 

pieejamība ar atbilstošiem norādījumiem un marķējumu. 

 Ienākot skolā izglītojamie dezinficē rokas (dezinfekcijas līdzekļi pieejami katrā klašu 

telpā). 

 

 Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu 
un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu 
izglītojamiem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem, Iestāde izvērtē un 
mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu. 

 
 
 
 



 
 
Higiēnas nodrošināšana  
 

 Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 
apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 sekundes. Roku 
nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi vai stingri jākontrolē, lai izglītojamie 
lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.  

 Iestādē māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājaslapā publicētos 
ieteikumus “Roku mazgāšana”; “Animācijas filma bērniem par roku higiēnas ievērošanu” 
(skatīt te – https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be) Ja 
iespējams, atrodoties Iestādē jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas.  

 

 Pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. Iestādē skaidro un iespēju 
robežās mazina rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas citai.  

 Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits (t.sk. 
skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, 
(piemēram, datorklases) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas.  

 Regulāri vēdina telpas vai nodrošina labu mehānisko ventilāciju.  

 Regulāri veic telpu uzkopšanu.  

 Izmantojot sabiedrisko transportu, skolēnu autobusu ieteicams lietot sejas masku vai 

deguna un mutes aizsegu. 

 

Iepazīšanos ar skolas izstrādāto kārtību vecāki/likumiskie pārstāvji un skolēni apliecina ar 

parakstu ne vēlāk kā 3. septembrī vai iestājoties skolā 

 

Par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu vai nosacījumu maiņu skola var mainīt 

izvēlēto apmācības modeli, saskaņojot ar dibinātāju. 

 

 

 
 
 
Direktors __________________________(Arnis Ratiņš) 
 
Atbildīgā persona par 
epidemioloģisko pasākumu organizēšanu un kontroli ___________________(Dainis Šulcs) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


