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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Kuldīgas novada Kurmāles pagastā 

 

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas 

izplatību Vilgāles sākumskolā 

 
27.08.2020.                                                                                                                   Nr. 2 

I Vispārējie noteikumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Vilgāles sākumskolā 

(turpmāk – Izglītības iestāde) un ievēro piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības 

laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa 

uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību ievērošanu (turpmāk – kārtība). 

2. Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz: 

2.1.  Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

2.2.  Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

2.3. Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām; 

2.4. Kuldīgas novada Domes 2020. gada 14. augusta rīkojumu Nr. KNP/2.5/20/71. 

3. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, 

administrācija, tehniskie darbinieki) un citām personām, kuras var būt vai ir tieši saistītas ar 

izglītības iestādes ikdienas darbu, lai ievērotu noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 

infekcijas izplatības laikā. 

 

II Izglītības procesa organizēšana un īstenošanas modeļi 
 

4. Izglītības iestādes izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar izglītības 

iestādi, nosaka dibinātājs ar rīkojumu. 

5. Izglītības iestāde, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus “Ieteikumi 

mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas 

modeļus: 

5.1.  A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē; 

5.2. C modelis, kurā mācības 1.-6. klasē notiek attālināti 100% mācību laika. 
6. Vilgāles sākumskolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī. 

7. Izglītības process Vilgāles sākumskolā tiek nodrošināts saskaņā ar izglītības iestādes 

iekšējās kārtības noteikumiem un citiem tiesību aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar valstī 

noteiktajiem likumiem un MK noteikumiem šajā jomā, kā arī šo kārtību. 

8. Izglītības process Vilgāles sākumskolā tiek nodrošināts atbilstoši izglītības iestādē 

apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai izglītības iestādē vai valstī. 
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9. Izglītības iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties 

informē izglītojamos, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase. 

 

III Uzraudzība un informēšana 
 

Vecāku atbildība:  

 

10. Izglītojamo vecāki ir atbildīgi, lai bērni uz izglītības iestādi nenāktu ar infekcijas slimības 

pazīmēm, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmēm. Ja bērnam ir alerģiskas vai hroniskas 

augšējo elpceļu saslimšanas, iesniegt klases audzinātājai ārsta izziņu.  

11. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar 

kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un Slimību profilakses un kontroles centrs 

(SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

12. Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un viņam 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. 

13. Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc 

kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem noteikta pašizolācija. 

 
Izglītības iestādes atbildība: 

14. Klases audzinātāji un citi pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības 

stāvoklim. 

15. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes 

(klepus, drudzis, elpas trūkums): 

15.1.  izolē izglītojamo atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu 

darbinieka inficēšanās risku, gan izglītojamais, gan darbinieks lieto sejas masku; 

15.2.  klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

15.3.  izglītojamais drīkst atgriezties izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta atļauju; 

15.4.  ja izglītojamajam vai darbiniekam izglītības iestādē konstatē nopietnus veselības 

traucējumus, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; 

15.5.  ja izglītojamajam vai izglītības iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 

infekcija un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Vilgāles sākumskolu, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 

individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 

karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai. Izglītības iestādes direktors 

par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, bet dibinātājs – 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu.  

 

Darbinieku atbildība: 

16. Izglītības iestādes darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība ir paša darbinieka atbildība. 

17. Darbinieki informē darba devēju un nenāk uz izglītības iestādi, ja vērojamas infekcijas 

slimību pazīmes, īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. 

18. Ja darbinieka mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un viņam nav 

slimības pazīmju, darbinieks drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā esošajai personai 

parādās slimības pazīmes, darbinieks nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, kamēr nav noskaidrots 

slimības pazīmju iemesls. 

19. Ja Vilgāles sākumskolas darbiniekam, veicot amata pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (klepus, drudzis, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc darba 

pienākumu veikšanu un dodas mājās, informējot tiešo vadītāju un telefoniski sazinoties ar savu 

ģimenes ārstu.  

20.  Darbinieks var atgriezties izglītības iestādē, kad ārsts noslēdzis darba nespējas lapu. 



 

 

 

IV Distancēšanās un piesardzības pasākumi 

 

21. Atbildīgā persona, kura uzrauga noteikto prasību un šīs kārtības ievērošanu, ir skolas 

direktors. 

22. Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vecāki ir informēti par kārtību, atbildīgo 

personu un kontaktinformāciju. 

23. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, izglītības iestāde organizē mācību procesu un 

ārpusstundu aktivitātes katrai klasei noteiktās telpās. 

24. Lai izvairītos no drūzmēšanās, 1.-6. klašu izglītojamie ierodas iestādē ne ātrāk kā 15 

minūtes pirms mācību stundu sākuma, izņemot gadījumus, kad izglītojamie ierodas ar skolēnu 

autobusu vai satiksmes transportu.  

25. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, izglītības iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot 

distancēšanos un higiēnas prasību ievērošanu (atbildīgās personas klašu audzinātāji)   

26. Vecāki un citi apmeklētāji izglītības iestādi apmeklē, iepriekš saskaņojot vizītes laiku un 

vietu ar izglītības iestādes administrāciju. Netiek pieļauta vecāku uzturēšanās klases/ grupas 

telpā.  

27. Vecāki, kuru bērni iegūst izglītību ģimenē, skolas apmeklējumu (konsultācijas un 

atsevišķas mācību priekšmeta stundas) saskaņo ar klases audzinātāju. 

28. Vecākiem, kuru bērni iegūst izglītību ģimenē, un kuri uz skolu atbrauc no dzīvesvietas 

ārpus Kuldīgas novada, ievērojot distancēšanos, tiek nodrošināta atsevišķa  uzgaidāmā telpa, 

kamēr bērns atrodas konsultācijā. 

29. Ar izglītības iestādē noteikto kārtību izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti mācību gada 

sākumā .  

30. Lai iespēju robežās mazinātu izglītojamo grupu un klašu satikšanos, ēdināšana tiek 

organizēta divās maiņās - pirmsskolas grupām un 1.-6. klasei atsevišķos laikos (atbildīgā persona 

saimniecības vadītāja) 

31. Starpbrīžos izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja uzturēties iestādes pagalmā.  

 

 

V Higiēnas nodrošināšana 
 

32. Izglītības iestādē ir izvietota izglītojamajiem skaidri saprotama informācija ar 

atgādinājumu par higiēnu.  

33. Klases audzinātāji veic izglītojošas pārrunas par pareizu roku mazgāšanu un citām 

higiēnas prasībām.  

34. Izglītības iestādē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi (atbildīgā persona saimniecības 

vadītāja) 

35. Regulāri tiek vēdinātas telpas, tīrītas visas koplietošanas virsmas ( atbildīgās personas- 

klašu audzinātāji un saimniecības vadītāja) 

 

V Noslēguma jautājumi 
 

36. Izstrādātā kārtība pieejama izglītības iestādes mājas lapā, sadaļā “Dokumenti”.  

 

                                                               Direktore                                                    A.Žīle 

 

Saskaņots ar dibinātāju 

Kuldīgas novada pašvaldība 

____________________ 


