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Kārtība izglītības procesa organizācijai un COVID-19 

infekcijas drošības principu ievērošanai Nīkrāces pamatskolā 

2021./2022.mācību gadā. 

 

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 

9.jūnija  noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi  COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”  

  

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Nīkrāces pamatskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka mācību procesa norisi, 

pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas 

izplatīšanos Nīkrāces pamatskolā (turpmāk – pamatskola).  

1.2. Kārtība ir saistoša pamatskolas izglītojamajiem, darbiniekiem, vecākiem un 

apmeklētājiem. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku Nīkrāces pamatskolas 

Iekšējās kārtības noteikumu un  Darba kārtības noteikumu pārkāpumu.  
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1.3. Nīkrāces pamatskolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ir atbildīgi par savas 

un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.  

1.4. Lai novērstu COVID-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  

1.4.1. informēšana;  

1.4.2. distancēšanās;  

1.4.3. higiēna; 

1.4.4. gaisa kvalitātes kontrole, vēdināšana; 

1.4.5. personas veselības stāvokļa uzraudzība, t.sk. plūsmu organizēšana un 

kontrole, koplietošanas telpu  izmantošana. 

1.5. Ar direktora rīkojumu noteiktie atbildīgie darbinieki regulāri atjauno aktuālo 

informāciju pamatskolas mājaslapas sadaļā “Aktuālais par COVID-19 skolā”. 

1.6. Atbildīgā amatpersona drošības procesa nodrošināšanā ir Nīkrāces pamatskolas 

direktore, kura ar rīkojumu sadala atbildību par Kārtībā noteikto prasību ievērošanu. 

1.7. Izglītojamie un darbinieki ierodoties skolā, lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro 

savstarpēju 2 metru distanci.  

 

2. Vispārīgie informēšanas noteikumi  

2.1. Nīkrāces pamatskolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvi plakāti un norādes par 

COVID-19 piesardzības pasākumiem, saskaņā ar MK noteiktajām prasībām.  

 

3. Vispārīgie klātienes mācību  īstenošanas noteikumi  

3.1. Nīkrāces pamatskolas izglītības procesā piedalās  izglītojamie un darbinieki ar 

derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu par negatīvu 

COVID 19 testu (1 x nedēļā, trešdienās). 

3.2. Darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus, ievēro savstarpēju 2 metru  distanci. 

Koplietošanas telpās mutes un deguna aizsegus lieto visi. 

3.3. Klātienē izglītības procesa ietvaros izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu, 

izņemot: 

3.3.1. Bērnus līdz 7 gadu vecumam; 

3.3.2. 1. – 3.klases izglītojamie izglītības iestādē klātienes izglītības procesā 

mācību telpā (skolas vadība var pieņemt lēmumu par masku lietošanu, izvērtējot 

epidemioloģisko situāciju, nepieciešamības gadījumā pieņemot ar dibinātāju 

saskaņotu pamatotu lēmumu par masku lietošanu minētajās klasēs); 

3.3.3. Ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas 

instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas apguves specifikai; 

3.3.4. Sporta stundas norisē fizisko aktivitāšu laikā (teorijas stundās maskas tiek 

lietotas). 
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3.3. Darbinieki ( lietvede, direktore, direktores vietniece izglītības jomā), kuriem savu 

amata pienākumu izpildes dēļ ir pastiprināts kontakts ar  izglītojamiem un 

apmeklētājiem,  pēc iespējas:  

3.3.1. konsultē attālināti - virtuālā saziņā, izmantojot IT tehnoloģijas;  

3.3.2. pieņem apmeklētājus pēc iepriekšēja pieraksta, novēršot pulcēšanos;  

3.3.3. samazina kontakta laiku ar apmeklētāju (līdz 15 minūtēm);  

3.3.4. ievēro 2 metru distanci ar apmeklētāju;  

           

4. Vispārīgie higiēnas noteikumi  

4.1. Nīkrāces pamatskolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, ierodoties 

izglītības iestādes telpās, ir pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju – 

nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas 

līdzekli.  

4.2. Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami redzamās vietās;   

4.3. Koplietošanas telpas jāvēdina vismaz vienu reizi divās stundās; 

4.4. Pedagogam mācību telpas jāizvēdina vismaz 15 minūtes pēc katras mācību 

stundas;  

 

5. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību  

5.1.Nīkrāces pamatskolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts 

ierasties un uzturēties izglītības iestādes telpās, ja viņiem ir vērojamas akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra) vai ir apstiprināta COVID-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja 

personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju.  

5.2. Ja izglītojamajam akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes sākas uzturēšanās 

laikā izglītības iestādes telpās: 

5.2.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā; 

5.2.2. ja nepieciešams 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 (var saņemt lietvedībā); 

5.2.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar savu ģimenes 

ārstu; 

5.2.4. skolēnu atkal uzņem skolā,  saskaņā ar ģimenes ārsta atļauju/ norādījumiem; 

5.3. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes: 
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5.3.1. pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās; 

5.3.2. telefoniski informē skolas vadību; 

5.3.3. sazinās ar  ģimenes ārstu, lai vienotos par ārstēšanas režīmu; 

5.3.4. lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu publiskās vietās; 

5.3.5. atgriežas darbā   tikai ar ārsta norādījumu. 

5.4. Ja darbiniekam vai izglītojamajam skolā ir konstatēti nopietni veselības 

traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot uz 

113. 

5.5. Jebkuram Nīkrāces pamatskolas izglītojamo un darbinieku pārstāvim ir pienākums 

informēt atbildīgo par personas veselības stāvokļa uzraudzību, ja kādai personai ir 

akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un kura nevar pierādīt ar ārstniecības 

iestādes izdotu izziņu to, ka viņai ir cita saslimšana ar šādiem simptomiem.   

5.6. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgi:  

5.6.1. mācību stundās – pedagogs; 

5.6.2. citos gadījumos – katrs darbinieks.  

5.7. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēta COVID-19 saslimšana, iestāde 

pilda SPKC norādījumus. Lietvede par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem 

informē Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļu, savukārt pašvaldība – 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja skolai tiek noteikta karantīna. 

 

6. Mācību darba organizēšana  

6.1. Nīkrāces pamatskola īsteno mācību procesu, īstenošanas veidu (modeli) saskaņojot 

ar Kuldīgas novada pašvaldību. 2021./2022. m.g. izglītības process tiek uzsākts 

īstenojot  klātienes modeli, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumu 

nodrošināšanas pamatprincipus un no tiem izrietošās prasības.  

6.2. Izglītojamie skolā ienāk/ iziet  pa 2 skolas ieejām, pārvietojoties ievēro labās puses 

virzienu.  

  6.2.1. 1. – 5. klase pa ieejas durvīm pirmsskolas gala 1.stāvā 

  6.2.2. 6. – 9. klase pa galvenajām durvīm. 

6.3. Izglītojamo garderobes izvietotas tuvumā  ieejas durvīm, pa kurām izglītojamie  

ierodas skolā. 

6.4. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē slimības vai citu iemeslu dēļ, par 

to informē klases  audzinātāju līdz attiecīgās dienas plkst.8.30. 

6.5. Klātienē mācību stundas notiek atbilstoši stundu sarakstam un norādītajās mācību 

telpās. Uz stundām izglītojamie pāriet starpbrīžu laikā, ievērojot labās puses 

virzienu, pēc iespējas distancējoties no citu klašu izglītojamiem.  
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6.5.1. Sākoties stundai, pedagogs atzīmē e – klases žurnālā attiecīgās klases 

izglītojamo kavējumus un pārrauga mutes un deguna aizsega lietošanu; 

6.5.2. Mācību stundai beidzoties, starpbrīdī, katra klase pulcējas koridorā pie klašu 

telpas, kurā notiks nākamā mācību stunda. Pedagogs uzrauga kārtību 

pulcēšanās vietās. Starpbrīdis ilgst 10  minūtes.  

6.5.3. Izglītojamiem tiek nodrošinātas mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas, 

kuras ieteicams apmeklēt palīdzības saņemšanai,  neapgūtās mācību vielas 

apgūšanā. Konsultācijas organizē, ievērojot 2 m distanci, ne vairāk kā 5 

izglītojamiem atrodoties klasē, ja izglītojamie ir no dažādām klasēm. 

6.6. Nīkrāces pamatskola veido un īsteno individuāli pielāgotu mācību plānu un 

nodrošina atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā/ 

karantīnā. 

 

7.Izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizēšana un kontrole  

7.1. Nīkrāces pamatskola ir atvērta no 8.00 līdz 16.00. 

Pie galvenās ieejas ir uzraksts “SKOLĀ ATRODAS IZGĪTOJAMIE UN 

DARBINIEKI. VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ SAZINĀTIES. Direktore Anita Sebeža - 

26458065; asebeza@inbox.lv; Direktores vietniece izglītības jomā Līga Prikule – 

26744546; liga.prikule@moodle-nikracesskola.lv; Saimniecības pārzine – 63354558; 

nikrace.skola@inbox.lv”. Apmeklētāji, ienākot izglītības iestādē, lieto mutes un 

deguna aizsegus. 

7.2. Gadījumā, ja apmeklētājs ir iekļuvis ēkā, un darbiniekam rodas aizdomas, ka tam 

nav saskaņojuma, darbinieks ir tiesīgs apmeklētāju aizturēt un uzdot kontroljautājumus 

par ierašanās mērķi. Ja apmeklētājs nevar paskaidrot savas ierašanās iemeslu, tad 

darbinieks vai dežurants pavada apmeklētāju līdz ēkas izejai, un apmeklētājam ir 

pienākums atstāt ēku.  

       Sagaidītājs iespēju robežās pārliecinās par apmeklētāja veselības stāvokli, 

ievērojot distanci  un piesardzības nosacījumus.  

7.3. Katrs apmeklētājs tiek reģistrēts kancelejā speciāli iekārtotā “Apmeklētāju 

reģistrācijas  žurnālā”. 

 

8. Koplietošanas telpu izmantošana 

8.1. Gaiteņos Nīkrāces pamatskolas izglītojamie, personāls un darbinieki kustībai 

ievēro labās puses kustības virzienu.   

8.2. Koplietošanas telpās izglītojamie un darbinieki lieto sejas un deguna aizsegus. 

8.4. Mācību telpu izmantošanas kārtība:   

mailto:asebeza@inbox.lv
mailto:liga.prikule@moodle-nikracesskola.lv
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8.4.1. Katrā mācību telpā izvieto spray – flakonu un salvetes, virsmu dezinfekcijas 

līdzekli un lietošanas un piesardzības instrukcijas. Izglītojamiem tiek 

nodrošināta iespēja izmantot dezinfekcijas līdzekli un salvetes savas darba 

vietas sagatavošanai.  

8.6. Nīkrāces pamatskolas koplietošanas zonās/ telpās (t.sk., koplietošanas sanitārajos 

mezglos (labierīcībās), margas, rokturi) tiek veikta pēc klašu telpu un koplietošanas 

telpu uzkopšana grafika;  

8.7. Nīkrāces pamatskolas izglītojamie izmanto 1.stāva labierīcības, ievērojot 

distancēšanos, 1.-4.klase labajā gaitenī, 5.-9.klase kreisajā gaitenī. 

 9. Ēdināšanas organizēšana  

9.1. Noteiktos laikos 11.40.-12.10 ievērojot distanci starp klašu grupām attiecīgā 

pedagoga vadībā klases dodas uz skolas ēdnīcu  pusdienās. Atstāt izglītības iestādi 

mācību laikā un starpbrīžos izglītojamiem  nav atļauts. 

9.2. Pedagogs, pie kura notikusi mācību stunda pirms pusdienu starpbrīža, pavada 

izglītojamos uz ēdamzāli, kontrolē, lai izglītojamie ievērotu distanci no citas klašu 

grupas. 

9.5. Ēdamzālē pastāvīgi un saskaņā ar MK noteikumiem veic dezinficēšanas darbus.   

 

     10. Noslēguma noteikumi 

 

10.1. Nīkrāces pamatskolas vadība pastāvīgi informē izglītojamos un darbiniekus par 

piesardzības pasākumiem, mācību procesa organizāciju, atbalsta iespējām, kā arī 

mērķtiecīgi organizē atgriezeniskās saites ieguvi no visām pusēm par 

pieejamajiem resursiem, nepieciešamo atbalstu un psiholoģisko labklājību. 

10.2. Testēšana notiek atbilstoši Slimības profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē 

izstrādātajam algoritmam: 

10.2.1. Testa nodošana – trešdien, saskaņā ar E.Gulbja laboratorijas kurjera 

apstiprināto grafiku;  

10.2.2. COVID-19 tests nav jāveic bērniem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

10.2.3. Savukārt gadījumā, ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību, bet apmeklē 

tikai, piemēram, interešu izglītības pulciņus, tad viņš testēšanu veic 

patstāvīgi.  

10.2.4. Ja izglītojamais vai nodarbinātais atgriežas no prombūtnes, piemēram, 

pēc slimības, neiekļaujoties izglītības iestādē noteiktajā testēšanas grafikā, 

izglītības procesa un darba pienākumu sākšana notiks ar patstāvīgi veiktu 

COVID-19 testu, kuru veic E. Gulbja laboratorijā, kurai ir nodoti 
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izglītojamā un nodarbinātā dati. COVID-19 testu veic ne ātrāk kā 48 stundu 

laikā pirms ierašanās izglītības iestādē. 

10.3. Nīkrāces pamatskolā ir veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi mācību procesa 

modeļa maiņai - nepieciešamības gadījumā pārejai uz daļēji attālinātu vai 

attālinātu darbu. 

10.3.1. Ja tiek  konstatēti  saslimšanas gadījumus ar COVID 19, lēmumu par 

attiecīgās klases izolāciju pieņem direktors, saskaņojot ar Kuldīgas novada 

pašvaldību. 

10.3.2. Ja konstatēta saslimšanas epidēmija, lēmumu par pāreju uz attālinātu 

mācību darbu pieņem Kuldīgas novada dome, pamatojoties uz direktora 

ziņojumu Kuldīgas novada Izglītības pārvaldei. 

10.4. Ja Ministru Kabineta lēmumi un/vai Slimību profilakses un kontroles centrs 

nosaka īpašus pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu direktora rīkojumu.  

10.5. Noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.  

  

Sagatavoja: Līga Prikule 

  

Direktore               A.Sebeža  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


