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Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai
2020./2021.m.g. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības
pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas piemērojami no 2020.
gada 1. augusta; Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām.
I Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.

4.

Kārtība ir izstrādāta, lai pēc iespējas mazinātu izglītojamo, skolotāju un darbinieku inficēšanās
riskus, lai īstenotu Izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības
pasākumus kā informēšana, distancēšanās, higiēna, personu veselības stāvokļa uzraudzība un no
tiem izrietošo prasību ievērošana Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā (turpmāk – Iestādē).
Šī Kārtība ir iekšējs normatīvs akts un ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem,
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk- vecāki) kā arī apmeklētājiem.
Kārtībā lietotie termini:
3.1. informēšana – labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem saistībā
ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās apkarošanu;
3.2. distancēšanās – divu metru distances ieturēšana to cilvēku starpā, kuri neietilpst vienā
mājsaimniecībā/ vienā klasē;
3.3. higiēna – nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinātu vai
likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību, garantējot
drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu;
3.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība - personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm nošķiršana
no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu
inficēšanos.
Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (paaugstināta ķermeņa
temperatūra 37.8 un vairāk, drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c.) klātbūtne.

5.

6.

7.
8.

9.

Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus par nepieciešamību sekot savam
veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un
rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.
Pirmsskolas izglītojamiem no rīta iestādes darbinieks vecāku klātbūtnē (autobusā vai iestādē)
izglītojamam izmēra ķermeņa temperatūru. Vecāki izglītojamo atved līdz iestādes durvīm un
pierakstās reģistrācijas lapā. Izglītojamos sagaida iestādes darbinieks. Tāpat pēc mācībām sagaida
izglītojamos pie iestādes ārdurvīm. Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare
telpās pārsniedz 15 minūtes, kā arī lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (2 – 4 gadu
vecuma grupu) stresu, uzsākot mācības pirmsskolas izglītības iestādē, viens no vecākiem var ievest
izglītojamo ģērbtuvē, ievērojot atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka pārģērbšanās
neaizņem ilgāk par 15 minūtēm.
Skolēni skolā ierodas ierastajā kārtībā.
Vecāki skolēnus pavada un sagaida līdz iestādes durvīm. Ja izglītojamo nav iespējams sazvanīt,
tad vecāks griežas pie skolas dežuranta ar lūgumu viņa bērnu sameklēt. Ja ir nepieciešamība
iestādē ienākt, tad vecāks veic reģistrāciju reģistrācijas lapā un neuzkavējas skolā ilgāk par 15
minūtēm.
Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katram
izglītojamam, grupiņai, grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu,
kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.
II Piesardzības pasākumu īstenošana

10. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos izglītojamos un darbiniekus pret parakstu informē
par šajā Kārtībā paredzētajām prasībām, tai skaitā:
10.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;
10.2. regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, pēc
klepošanas un šķaudīšanas) un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli;
10.3. ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar personu, kura slimo ar akūtu elpceļu
infekciju (ieteikums – vismaz 2 metru distance);
10.4. neuzturēties koplietošanas telpā kopā ar citas grupas izglītojamiem ilgāk nekā 15 minūtes;
10.5. nepieciešamību nekavējoties informēt iestādes administrācijas pārstāvi, ja viņiem konstatēta
inficēšanās ar Covid-19;
10.6. nepieciešamību iestādes administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no
izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, nekavējoties informēt direktori.
11. Iestādē pie ieejas ir izvietots aicinājums neapmeklēt iestādi, ja ir novērojamas elpošanas ceļu
infekcijas slimību pazīmes.
12. Iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par divu metru distances ievērošanu, pareizas roku
higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem.
13. Iestādes izglītojamo, darbinieku un vecāku informēšana notiek šādi:
13.1. Saziņa ar izglītojamiem notiek klātienē;
13.2. Saziņa ar darbiniekiem notiek gan klātienē, gan izmantojot e-pastu un/vai tālruni;
13.3. Saziņā ar vecākiem izmanto dažādas formas: e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase, iestādes
tīmekļa vietne kaletuskola.lv, izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas formu un veidu;
13.4. Izmantojam plakātus, kas izvietoti koplietošanas telpās un klasēs.
14. Personām, kuras atbilst Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām
slimībām – tiek rekomendēts ievērot īpašas piesardzības pasākumus:
14.1. sekot savam veselības stāvoklim;
14.2. ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus;
14.3. ievērot profilakses pasākumus;
14.4. nedoties uz iestādi, ja ir parādījušās slimības pazīmes.
15. Atbildīgais par skolas mājas lapu Kārtību publicē iestādes mājas lapā, kā arī nodrošina regulāru
informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

16. Iestādes saimniecības vadītājs nodrošina apkopēju informēšanu par šajā Kārtībā noteikto, kā arī
regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un pārrauga telpu
uzkopšanu.
17. Klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas vai
dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli.
III Drošības pasākumi pirms ierašanās izglītības iestādē- vecāku atbildība
18. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un skolēnu atbildību.
19. Izglītojamo vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un nevest/nelaist uz
izglītības iestādi, ja bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu
saslimšanas pazīmes. Iestādē drīkst atgriezties tikai uzrādot ģimenes ārsta atzinumu par
veselības stāvokli.
20. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem
dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis par
kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC.
21. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības
loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā
esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi,
kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls.
22. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras
apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu
saslimstības ar Covid-19 rādītāju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā.
23. Par visiem minētajiem gadījumiem vecākiem divu dienu laikā jāsniedz informācija klases
audzinātājam.
IV Drošības pasākumi mācību procesa organizācijā
24. No 2020. gada 1.septembra līdz epidemioloģiskās situācijas izmaiņām un/vai valdības
turpmākiem norādījumiem, visās Iestādes realizētajās izglītības programmās tiek atjaunota
mācību procesa īstenošana klātienē. Iestādes darba laiki nemainās.
25. Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai tajās pašvaldību teritorijās, kur izglītojamie dzīvo, ar
tam sekojošiem valdības vai pašvaldības lēmumiem, mācību process tiek organizēts attālināti,
atbilstoši Direktores rīkojumā noteiktajam rīcības plānam ārkārtas situācijas laikā.
26. Pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības stāvoklim.
27. Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas klašu grupās, pirmsskolas grupiņās un individuāli,
ievērojot distancēšanos un piesardzību atbilstoši skolas infrastruktūras iespējām.
28. Mācību stundu laikā var tikt organizētas dinamiskās pauzes.
29. Pagarinātās dienas grupas darbs tiks organizēts trijās klašu telpās.
30. Izglītojamo ierašanos Iestādē, mācību stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no izglītības
iestādes, kā arī citas aktivitātes organizē, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un
distancēšanās ievērošanu.
31. Tiem izglītojamiem, 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.

32. Skolotāju atbildība:
32.1. par mācību procesa īstenošanu un higiēnas prasību ievērošanu, strādājot Iestādes telpās;
32.2. par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti e-klases sistēmā atbilstoši stundu
sarakstam līdz katras darba dienas beigām;
32.3. par kavētāju ierakstīšanu operatīvās informācijas lapā 4.-9.klašu skolēniem atbildīgi
skolotāji, kuri vadījuši pirmo stundu;
32.4. par regulāru telpu vēdināšanu un higiēnas prasību nodrošināšanu klasē;
32.5. par mācību tehnisko iekārtu u.c. mācību līdzekļu un virsmu dezinfekciju;
32.6. ja izglītojamais neapmeklē Iestādi vairāk kā divas dienas un e-klasē nav informācijas par
prombūtnes iemesliem, klases audzinātājs/ specialitātes skolotājs sazinās ar izglītojamo un/
vai viņa vecākiem. Par saslimšanu ar Covid-19 ir jāinformē direktore.
IV Drošības pasākumi koplietošanas telpu izmantošanā

33. Koplietošanas telpu (gaiteņi, vestibils, garderobe, ēdamzāle, tualetes, dušas telpas) izmantošana
tiek plānota tā, lai minimizētu dažādu klašu, grupu vai grupiņu pulcēšanos līdz iespējami
mazākam cilvēku skaitam un iespējai ievērot distancēšanos.
34. Vietās ar liela cilvēku skaita pulcēšanās risku (garderobe, gaiteņi, vestibils, ēdamzāle) redzamās
vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot distancēšanos.
35. Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 minūtes,
koplietošanas telpas var izmantot kā ierasts, ievērojot, ka skolēni tajās neuzturas ilgāk kā
nepieciešams.
36. Tualetes telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī ir
izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. Tāpat tajās ir izvietota izglītojamajiem pamanāma un skaidri
saprotama informācija par higiēnas prasību ievērošanas nepieciešamību.
37. Apkopējas veic koplietošanas telpu uzkopšanu (mitrā uzkopšana ne retāk kā divas reizes darba
dienā) un koplietošanas virsmu dezinfekciju, pastiprināti veicot sanitāro mezglu, gaiteņu, durvju
rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu apstrādi/apkopi.
38. Skārienjūtīgo ierīču, molbertu, mūzikas instrumentu u.c. mācību līdzekļu dezinfekciju veic
skolotāji.
39. Ja iestādē ierodas nepiederoša persona, tad dežurējošā apkopēja noskaidro ierašanās iemeslu un
aicina veikt ierakstu reģistrācijas lapā.
V Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums
40. Darbiniekiem un izglītojamajiem ir jāseko līdzi savam veselības stāvoklim.
41. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visiem iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem ir
jālieto medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegi.
42. Ja ir aizdomas par izglītojamā veselības stāvokļa pasliktināšanos: parādās elpceļu infekcijas
slimības pazīmes- drudzis, sāpes kaklā, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c. vai paaugstināta
ķermeņa temperatūra (37.8 vai vairāk), tad
42.1. pedagogs izglītojamo aizved uz skolotāju istabu un par notikušo informē iestādes
administrācijas pārstāvi- atbildīgo personu, kuram obligāti par notikušo jāinformē direktore;
42.2. atbildīgā persona nodrošina izglītojamā izolāciju skolotāju istabā un skolotāja vai skolas
darbinieka klātbūtni;
42.3. lai mazinātu inficēšanās riskus, izglītojamam jālieto sejas aizsegs (nodrošina iestāde);
42.4. atbildīgā persona veic virspusēju bērna veselības stāvokļa novērtējumu: veic ķermeņa
temperatūras mērījumu un iztaujā izglītojamo par pašsajūtu;
42.5. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība (tālr. 113), par to informējot izglītojamā vecākus;

42.6. ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, atbildīgā persona informē izglītojamā
vecākus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem
obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja
slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē izglītības
iestāde). Pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-3.klasē izglītojamo uz mājām nogādā
vecāks vai vecāku norādītā atbildīgā persona. 5.-9.klašu audzēkņi var doties mājās
patstāvīgi, ja vecāki to telefoniski saskaņo. Bērnam jālieto sejas aizsegs.
43. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas dežurējošā apkopēja dezinficē virsmas, kurām
izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas.
44. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību.
45. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra- 37.8 vai
vairāk), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski
informējot par to administrācijas pārstāvi, kā arī, nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, lai
vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
46. Pēc darbinieka došanās mājās, dežurējošā apkopēja dezinficē virsmas, kurām darbinieks
pieskāries, un izvēdina telpas.
47. Ja Iestādes izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, tad izglītojamā
vacākiem un/ vai darbiniekam tuvāko 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku
dienās) ir jāinformē iestādes direktore par analīžu apstiprinātu inficēšanos ar Covid-19.
Apstiprinātas saslimšanas gadījumā ir jāievēro obligāta izolācija un apmeklēt iestādi ir kategoriski
aizliegts.
48. Direktore, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais vai darbinieks inficējies ar Covid-19,
ziņo Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālajai nodaļai.
49. Ja izglītojamam vai darbiniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko
izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks Slimību profilakses un kontroles
centrs.
50. Izglītojamais vai darbinieks izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar
ģimenes ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli (ārsta izsniegta izziņa ar norādi par negatīvu
Covid-19 testu).
51. Ja kādam no iestādes izglītojamajam vai darbiniekiem, pēc saslimšanas ar Covid-19 tiek
konstatēta epidemioloģiskā saikne ar iestādi, iestādes direktore seko SPKC sniegtajiem
norādījumiem.
VI Noslēguma jautājumi
52. Visi iestādes izglītojamie, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un citi apmeklētāji tiek rosināti sekot
roku higiēnas prasību ievērošanai, izmantojot iestādes telpās izvietotos roku dezinfekcijas
līdzekļus.
53. Iestāde informē darbiniekus un izglītojamos par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un
informēšanai “Apturi Covid” izmantošanas iespējām.
54. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem ar
Covid-19 inficētajiem audzēkņiem, skolotājiem, vai iestādes darbiniekiem, ja tādi būs.
55. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību, izstrādātās kārtības ieviešanu un uzraudzību
ir direktores vietnieces izglītības jomā un saimniecības vadītājs.
56. Ja tiek organizēts kāds pasākums (koncerts, konkurss, izstāde, sporta sacensības u.c.) ārpus
Iestādes telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti izglītojamie, vecāki
un tiek veikta izglītojamo un skolotāju uzskaite pasākumā.

57. Ja Iestādē palielinās Covid-19 inficēšanās risks, personām ar paaugstinātu Covid-19 inficēšanās
risku, iespēju robežās tiek samazināts klātienes mācību/darba laiks un tiek pieļauts strādāt vai
mācīties attālināti, ievērojot iepriekš noteikto mācību vai darba grafiku.
58. Šai Kārtībai pakārtotos iekšējos normatīvos aktus apstiprina ar Iestādes Direktores rīkojumu.
59. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti klātienē vai ar e-klases
sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Iestādes un dibinātāja tīmekļa vietnē.
60. Direktore, pēc situācijas analīzes, var veikt šīs Kārtības grozījumus.
Direktore
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