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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā 

13.10.2021.   

 

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid 19 infekcijas izplatīšanās 

ierobežošanai Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā 
  

 

 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”; 

Ministru kabineta 2021.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.736 “Grozījums Ministru kabineta 

2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””; 

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 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Kalētu Mūzikas un mākslas 

pamatskolā (turpmāk – iestādē) 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 ir saistoša izglītojamajiem, iestādes darbiniekiem (kā arī praktikantiem izglītības 

iestādē) 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. 

3. Izglītojamo vecāku un citu izglītības iestādei nepiederošo personu uzturēšanos izglītības 

iestādē nosaka iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas 

uzturas izglītības iestādē. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai izglītības iestādē 

direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās 

ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku 

veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu,  tai skaitā par izglītojamo un nodarbināto 

testēšanu, izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas 

telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, kā arī citas atbildīgās personas pēc 

nepieciešamības. 

mailto:kaletu.skola@dkn.lv
http://www.kaletuskola.lv/
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2. Izglītības procesa organizēšana 

 
5. Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu 

Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai 

personai, piedalās: 

5.1.pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie; 

5.2.pamatizglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās 

nodarbinātie un izglītojamie; 

5.3.pakalpojumu sniedzēji (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu 

sniedzēji). 

6. Iestāde organizē pamatizglītības pakāpes izglītojamo testēšanu atbilstoši Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 

7.  Iestāde organizē nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 

tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 

8. Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes 

izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas 

izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās 

izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo 

izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati vai veic antigēna testu 

feldšerpunktā, kas atrodas tuvāk dzīvesvietai. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā 

laboratorija vai feldšeris par to informē attiecīgo izglītības iestādi. 

9. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, 

izņemot: 

9.1. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un  sportistus sporta treniņu 

(nodarbību) un sporta pasākumu laikā; 

9.2. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes 

izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, 

izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu 

lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

9.3. 1.–3. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja 

izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar 

dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

9.4. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles un vokālās mākslas apguves 

specifikas dēļ; 

9.5. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 

10. Profesionālās ievirzes izglītības (tai skaitā interešu izglītības) īstenotājs, organizējot mācības 

klātienē, nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi (minētie nosacījumi neattiecas uz vienas 

un tās pašas klases vai pirmsskolas izglītības grupas ietvaros organizētajām mācībām): 

10.1. mācības iekštelpās notiek ne vairāk kā 20 izglītojamiem un katram izglītojamam 

nodrošina vismaz 3 m2 no pieejamās platības, bet ārtelpās – ne vairāk kā 40 

izglītojamiem; 

10.2. regulāri vēdina mācību telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā; 

10.3. mācību laikā pirmās palīdzības sniegšanā personas lieto respiratoru bez vārsta, 

ievērojot visus piesardzības pasākumus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta izstrādātajām un Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības 

inspekcijas saskaņotajām rekomendācijām. 

11.  Izglītības iestādēs izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju 

saskaņotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai: 
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11.1.  organizē attālināti pirmsskolas obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem un 

pamata izglītības pakāpes izglītojamiem, ja viņiem noteikti obligāti pretepidēmijas 

(karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir 

izsludināta karantīna; 

11.2. var īstenot attālināti: 

11.2.1. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogam noteikti obligāti 

pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi; 

11.2.2. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību 

procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu 

iemeslu dēļ; 

11.2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir 

paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2021./2022. mācību 

gadā; 

11.2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības pakāpē. 

12.  Izglītības iestādes dibinātājs nosaka kārtību, kādā pieņem un saskaņo šo 

noteikumu 11. punktā minēto lēmumu. 

13. Izglītības iestādes dibinātājs apkopo informāciju par attiecīgajā kalendāra nedēļā izglītības 

iestāžu vadītāju šo noteikumu 8. punktā minētajos gadījumos pieņemtajiem lēmumiem un 

līdz nākamās nedēļas pirmdienai to nosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam. 

14. Ja izglītojamam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai veikts tests 

atbilstoši šo noteikumu 6. punktam, izglītojamais ir tiesīgs piedalīties klātienē interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kā arī aktivitātēs, kas tiek 

organizētas darbā ar jaunatni, uzrādot atbildīgajai personai sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-

19 testa rezultātu. 

 

 

3. Informēšana un attiecīgi piesardzības pasākumi 
 

15. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, izglītības iestādes izglītojamie, vecāki un 

darbinieki  tiek informēti par: 

15.1.  nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;  

15.2.  nepieciešamību nekavējoties informēt izglītības iestādes administrācijas 

pārstāvi, 

ja darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta inficēšanas ar Covid-19; 

15.3.  nepieciešamību izglītības iestādes administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis 

informāciju no izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, 

nekavējoties informēt par to izglītības iestādes direktoru. 

16. Klašu audzinātāji/ specialitāšu skolotāji mācību gada sākumā veic izglītojamo instruktāžu 

par drošības pasākumu ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku 

mazināšanai. 

17. Iestādē netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (paaugstināta 

ķermeņa temperatūra 37.8 un vairāk, drudzis, klepus, elpas trūkums, iesnas u.c.) klātbūtne.  

18. Izglītības iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi, ka izglītības iestādē nedrīkst atrasties 

personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes un brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas 

pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un 

degunu). 

19. Izglītības iestādē ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par divu metru distances ievērošanu, kā 

arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti, pareizas roku higiēnas un 

respiratorās higiēnas nosacījumiem. 

https://likumi.lv/ta/id/315304#p40_6
https://likumi.lv/ta/id/315304#p40_6
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20. Iestādes izglītojamo, darbinieku un vecāku informēšana  notiek klātienē vai attālināti, 

izmantojot e-pastu, tālruni, sociālos tīklus, e-klasi, iestādes tīmekļa vietni 

www.kaletuskola.lv, saziņu ZOOM platformā u.c. (atbilstoši epidemioloģiskai situācijai). 

21. Izglītības iestāde īsteno epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus: 

21.1.  izglītības iestādē ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar izglītības 

iestādes darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti 

izglītības iestādē organizējami vienīgi iepriekš sazinoties ar atbildīgo darbinieku; 

21.2.  ienākot izglītības iestādē, apmeklētāju pienākums ir veikt roku dezinfekciju, 

reģistrēties reģistrācijas lapā un uzturēšanās laikā iestādē lietot deguna un mutes 

aizsegu vai sejas masku. Vecāki skolā neienāk, bet sazinās ar atbildīgo personu. 

Individuālo sarunu gadījumā ierodas skolā, saskaņojot to ar direktori; 

21.3.  izglītības iestādes direktors nodrošina izglītības iestādes izglītojamo, viņu vecāku un 

darbinieku informēšanu par šajā kārtībā noteikto un izdotajiem rīkojumiem par rīcību 

Covid- 19 infekcijas ierobežošanai; 

21.4.  klašu audzinātāji/ specialitāšu skolotāji/ pirmsskolas skolotāji nodrošina saziņu ar 

izglītojamajiem un izglītojamo vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto 

un direktora rīkojumiem. 

21.5.  Izglītības iestādes direktore organizē informatīvo materiālu sagatavošanu par kārtībā 

aprakstītajiem nosacījumiem. 

21.6.  atbildīgais par skolas mājas lapu informāciju publicē iestādes tīmekļvietnē, kā arī 

nodrošina regulāru informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai; 

21.7.  iestāde nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu izglītības iestādes 

informatīvajos stendos, mācību kabinetos un koplietošanas telpās, un regulāru 

informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai; 

21.8.  izglītības iestādes  saimniecības vadītājs nodrošina apkopēju informēšanu par šajā 

kārtībā noteikto, kā arī nodrošina nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, 

dezinfekcijas līdzekļu operatīvu iegādi un izvietošanu koplietošanas telpās.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

4. Distancēšanās prasību ievērošana 
 

22. Nodarbības pirmsskolā notiek vienas grupiņas ietvaros.  

23. Mācību stundas/ nodarbības skolā 1.-3.klasei tiek organizētas klases telpā, bet 4.-

9.klasēm- pēc mācību priekšmetu kabinetu sistēmas un klase kā vienota grupa 

pārvietojas no viena mācību kabineta uz citu, ievērojot savstarpējās distancēšanās 

prasības atbilstoši iestādes infrastruktūras iespējām.  

24. Pagarinātās dienas grupas darbs tiek organizēts 1.-4.klašu izglītojamiem katrai klasei 

savā klases telpā. 

25. Mācību stundu saraksts iespēju robežās tiek organizēts pēc bloku principa, lai 

samazinātu izglītojamo pārvietošanās biežumu izglītības iestādes telpās. 

26. Iestāde, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un ārējos normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām,  pamatojoties uz direktores rīkojumiem, nodrošina mācību procesa un 

pasākumu norisi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā 

un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.  

27. Izglītības iestādes telpās un teritorijā izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki ir 

atbildīgi par savstarpējās distances ievērošanu, īpaši situācijās, kad koplietošanas telpās 

uzturas vairāku klašu izglītojamie. 

28. Uzturēšanā laiks koplietošanas telpās kopā ar citas grupas/ klases izglītojamiem ne ilgāks 

kā 15 minūtes.  

29. Lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos, distancēšanās prasību ievērošanu gaiteņos 

starpbrīžos, pirms un pēc mācību stundām kontrolē skolas darbinieki atbilstoši 

apstiprinātajiem dežūrgrafikiem. 

30. Izglītības iestādes ēdnīcā izglītojamo uzturēšanās tiek pieļauta tikai pusdienu starpbrīža 

laikā un launaga laikā, ievērojot, ka katra klase sēž pie  galdiem pa klasēm un ar distanci. 

http://www.kaletuskola.lv/
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31. Mācību stundu starplaikos izglītojamie uzturas izglītības iestādes teritorijā, ievērojot 

savstarpējās distancēšanās prasības.  

32. Izglītojamo pārģērbšanās uz sporta stundām tiek organizēta sporta zāles ģērbtuvēs 

atbilstoši sporta skolotāja norādēm, lai iespēju robežās nodrošinātu dažādu klašu 

izglītojamo savstarpējo distancēšanos.   

33. Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki izglītojamo atved līdz grupiņas durvīm. Izglītojamos 

sagaida iestādes darbinieks. Vecāki pēc mācībām sagaida izglītojamos pie iestādes 

durvīm. Lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (2 – 3 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 ilgāku laiku par 15 minūtēm. 

34. Vecāki sākumskolas klašu skolēnus pavada līdz iestādes durvīm un sagaida pie iestādes 

durvīm. Ja skolēnu nav iespējams sazvanīt, tad vecāks griežas pie skolas dežuranta ar 

lūgumu viņa bērnu sameklēt. 

5. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības 

35. Pirmsskolas izglītojamiem pirms ienākšanas izglītības iestādē iestādes darbinieks vecāku 

klātbūtnē (autobusā vai iestādē) izmēra ķermeņa temperatūru, izmantojot bezkontakta 

termometrus. Ja izglītojamā temperatūra pārsniedz 37.8 grādus, vecāks izglītojamo ved 

mājās. 

36. Darbinieki un izglītojamie seko līdzi savam veselības stāvoklim. 

37. Skolēniem temperatūra tiek mērīta nepieciešamības gadījumā.  

38. Ja izglītojamam ir elpceļu saslimšanas simptomi:  iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas 

trūkums vai paaugstināta ķermeņa temperatūra (37.8 vai vairāk),  tad  

38.1. pedagogs izglītojamo aizved uz atpūtas telpu un par notikušo informē iestādes 

administrācijas dežurantu- atbildīgo personu, kuram obligāti par notikušo 

jāinformē direktore; 

38.2. atbildīgā persona nodrošina izglītojamā izolāciju atpūtas telpā un skolotāja vai 

skolas darbinieka klātbūtni;  

38.3. lai mazinātu inficēšanās riskus, izglītojamam jālieto sejas maska (nodrošina 

iestāde); 

38.4. atbildīgā persona veic virspusēju bērna veselības stāvokļa novērtējumu: veic 

ķermeņa temperatūras mērījumu ar  bezkontakta termometru un iztaujā 

izglītojamo par pašsajūtu; 

38.5. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (tālr. 113), par to informējot izglītojamā vecākus;  

38.6. 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). Pirmsskolas izglītojamos un 1.-3.klašu izglītojamos uz 

mājām nogādā vecāks vai vecāku norādītā atbildīgā persona, bet 4.-9.klašu 

izglītojamie var doties mājās patstāvīgi, ja vecāki to telefoniski saskaņo.  

39. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas dežurējošā apkopēja dezinficē virsmas, kurām 

izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas. 

40. Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību. 

41. 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.  

42. Pēc darbinieka došanās mājās, dežurējošā apkopēja dezinficē virsmas, kurām darbinieks 

pieskāries, un izvēdina telpas. 
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6. Higiēnas prasību ievērošana 

43. Ienākot izglītības iestādē, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki veic roku 

dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās pie ieejas izglītības iestādē. 

44. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta arī izglītības iestādes 

koplietošanas telpās (ēdnīcā, gaiteņos, klasēs u.c.). 

45. Mācību kabinetos mācību priekšmetu pedagogi veic galda virsmu, krēslu un mācību darbā 

izmantoto skārienjūtīgo ierīču, molbertu, mūzikas instrumentu u.c. mācību līdzekļu 

dezinfekciju, pirms kabinetā uz nākamo mācību stundu ierodas cita klase.  

46. Pēc katras mācību stundas mācību priekšmeta pedagogs organizē telpu vēdināšanu. 

47. Mācību stundu laikā apkopēja dezinficē virsmas, kas atrodas izglītības iestādes 

koplietošanas telpās (durvju rokturus, kāpņu margu, virsmas un krānus tualetēs u.c.).  

48. Izglītojamie tiek informēti par nepieciešamību regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši 

pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, pēc klepošanas un šķaudīšanas) vai 

dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. 

49. Tualetes telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm. Tajās ir 

izvietota izglītojamajiem pamanāma un skaidri saprotama informācija par higiēnas prasību 

ievērošanas nepieciešamību.  

 

 
7. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums 

 

50. Paaugstināta inficēšanās riska gadījumos, visi iestādes darbinieki un izglītojamie lieto 

medicīniskās sejas maskas vai deguna un mutes aizsegus. 

51. Ja iestādes izglītojamajam un/vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, tad 

izglītojamā vacākiem un/ vai darbiniekam nekavējoties (tai skaitā sestdienās, svētdienās un 

svētku dienās) ir jāinformē iestādes direktore. Apstiprinātas saslimšanas gadījumā ir 

jāievēro obligāta izolācija un apmeklēt iestādi ir kategoriski aizliegts. Attālinātas mācības 

uzsāk arī attiecīgā saslimušā klases kolektīvs. 

52. Direktore, saņemot informāciju par to, ka izglītojamais vai darbinieks inficējies ar Covid-

19, sazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes reģionālo nodaļu 

(turpmāk- SPKC). 

53. Ja izglītojamam vai darbiniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, izglītības iestāde 

veic SPKC noteiktos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā informē noteiktās 

kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas 

karantīnā, ja tiek konstatēts Covid-19 perēklis. 

54. SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniedz 

individuālas rekomendācijas izglītības iestādes vadībai un iesaistītajām personām. 

55. Ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam SPKC noteicis obligātus 

pretepidēmijas pasākumus vai izglītojamam atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro 

pašizolācija, izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu 

(turpmāk tekstā IKVD), ka izglītības iestādē noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie 

pretepidēmijas pasākumi. 

56. Ja atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur 

atrodas izglītības iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas 

izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji, izglītības iestāde 

nekavējoties informē IKVD, ka tā īsteno mācības attālināti; 

57. 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). 
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58. Ja izglītības iestādes rīcībā ir informācija, ka personas maldina par savu  veselības stāvokli, 

slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, 

izglītības iestāde ziņo pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.  

 

 

8. Drošības pasākumi pirms ierašanās izglītības iestādē- vecāku atbildība 
 

59. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un izglītojamo 

atbildību. 

60. 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. Pēc slimošanas iestādē drīkst atgriezties, uzrādot medicīnas 

darbinieka (ģimenes ārsta, feldšera vai ārstējošā ārsta) atzinumu par veselības stāvokli. 

61. 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.  

62. 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.  

63. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas izglītojamo vecāki informē iestādi vismaz 3 

dienas pirms došanās ārpus valsts, un uzņemas atbildību par epidemioloģisko noteikumu 

ievērošanu pēc atgriešanās, piemēram, pašizolējoties un sekojot līdzi veselības stāvoklim. 

64. 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. 

65. Ja izglītojamais ir bijis Covid-19 skartajās valstīs vai teritorijās vai bijis tiešā kontaktā ar 

Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, klases audzinātājs/ specialitātes skolotājs 

sazinās ar izglītojamā vecākiem, lai pārliecinātos, ka izglītojamais ir ievērojis valstī 

noteiktos pašizolācijas pasākumus un viņam nav novērojami Covid-19 raksturīgie 

simptomi. 

 

 

9.  Noslēguma jautājumi 

 
66. Visi iestādes izglītojamie, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un citi apmeklētāji tiek 

rosināti sekot roku higiēnas prasību ievērošanai, izmantojot iestādes telpās izvietotos roku 

dezinfekcijas līdzekļus.  

67. Iestāde informē darbiniekus un izglītojamos par mobilās lietotnes kontaktpersonu 

noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanas iespējām.  

68. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem 

ar Covid-19 inficētajiem audzēkņiem, skolotājiem, vai iestādes darbiniekiem, ja tādi būs. 

69. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību, izstrādātās kārtības ieviešanu un 

uzraudzību ir direktores vietnieces izglītības jomā un saimniecības vadītājs. 

70. 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. 

71. Šai Kārtībai pakārtotos iekšējos normatīvos aktus apstiprina ar iestādes Direktores 

rīkojumu.  

72. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu vecāki un darbinieki tiek iepazīstināti klātienē vai ar 

e-klases sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota iestādes tīmekļa vietnē. 
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73. Direktore, pēc situācijas analīzes, var veikt šīs Kārtības grozījumus. 

74. Ar šīs kārtības stāšanos spēkā spēku zaudējuši 30.08.2021. IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

“Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanai 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā”. 

 

Direktore                               Inga Sedola 

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālajos un 

sporta jautājumos                                              Andris Jankovskis 

 


