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MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 2020./2021.M.G. 

1.-9. klasēs 
Vecumnieku novadā  

21.08.2020.         Nr. 2.1./2020 

 
 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2020.gada 9.jūnija noteikumiem  

Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Misas pamatskolā (turpmāk tekstā-Iestāde), lai pēc iespējas mazinātu 

izglītojamo, pedagogu un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu vispārējās pamatizglītības 

programmas apgūšanu klātienē, ievērojot MK noteikumos (4.punktā) uzskaitītos 

pamatprincipus: informēšanu, distancēšanos, higiēnas prasību ievērošanu un personu veselības 

stāvokļa uzraudzību. 

1.1.1. Nav pieļaujama ar iestādi nesaistītu personu klātbūtne iestādes telpās. 

1.1.2. Tikšanās ar izglītojamo vecākiem klātienē organizētas pēc iepriekš saskaņota laika, 

nodrošinot skolā tam atsevišķu telpu. 

1.1.3. Iestādē redzamās vietās izvietotas norādes par distancēšanās ievērošanu. 

1.1.4. Pasākumi organizēti, kur iespējams distancēties vai ārpus telpām. 

1.1.5. Klašu telpās, pie ieejām un koplietošanas telpās izvietoti roku dezinfekcijas un 

mazgāšanas  līdzekļi, roku nosusināšanas dvieļi.  

1.2. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm.  

1.3. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumīgos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem 

profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.  

1.4. Tiek kontrolēta vecāku, likumisko pārstāvju vai pavadošo personu atrašanās Iestādē. 

1.5. Iestāde pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek izglītojamo 

grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.  

1.6. Pēc nepieciešamības Iestāde var organizēt periodisku darbinieku profilaktisku izmeklēšanu uz 

Covid-19.  
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2. Iestādes darba laika organizācija 
 

2.1. Misas pamatskolas 1.-9. klasēm izglītojošais darbs  tiek organizēts klātienē no pirmdienas līdz 

piektdienai. 

2.2. Iestādes darbs tiks organizēts pēc šāda dienas  režīma: 

1.-6. klase 7.-9. klase 

Stunda Laiks Aktivitāte Stunda Laiks Aktivitāte 

   0 7.50- 8.30 Mācību stunda 

1. 8.30-9.10 Mācību stunda 1. 8.40- 9.20 Mācību stunda 

2. 9.20-10.00 Mācību stunda 2. 9.30- 10.10 Mācību stunda 

3. 10.10- 10.50 Mācību stunda 3. 10.20- 11.00 Mācību stunda 

 11.00- 11.50 

 

 

Pusdienas 
10.50- 11.10 

(4.,5.,6.kl.) 

11.20- 11.40 

(1.,2.,3.kl.) 

4. 11.10- 11.50 Mācību stunda 

4. 11.50- 12.30 Mācību stunda  11.50-12.40 Pusdienas 
11.50- 12.10 (7.kl.) 

12.20-12.40 (8.,9.kl.) 

5. 12.40- 13.20 Mācību stunda 5. 12.40- 13.20 Mācību stunda 

6. 13.30- 14.10 Mācību stunda 6. 13.30- 14.10 Mācību stunda 

7. 14.20- 15.00 Mācību stunda 7. 14.20- 15.00 Mācību stunda 

8. 15.10- 15.50 Mācību stunda 8. 15.10- 15.50 Mācību stunda 

 

2.3. Uz laiku atcelta izglītojamo pulcēšanās pirmdienas rīta līnijā. 

 

3. Komunikācija un saziņa, audzēkņu reģistrācija 
3.1. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar izglītojamajiem norisinās klātienē, saziņā ar vecākiem 

tiek izmantotas dažādas saziņas formas - e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase, facebook profils, 

iestādes mājas lapa, izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas formu un veidu. 

3.2.Nepieciešamības gadījumā, vecāki var ierasties Iestādē, iepriekš to saskaņojot ar direktora vietnieku 

izglītības jomā vai klases audzinātāju.  

3.3. Izglītojamo skolas apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā un skolas izstrādātā veidlapā.(pēc 1. 

mācību stundas). 

 

 

 

4. Mācību procesa organizācija 
4.1. 1.-4. klašu izglītojamajiem mācību process tiek organizēts katram savā klašu telpā,  mūzika, sports, 
dizains un tehnoloģijas, dabaszinības specializētajos mācību kabinetos. 

4.2.  5.-9. klašu izglītojamajiem mācību process tiek organizēts mācību kabinetos. 

4.3. Pedagogiem izvērtēt iespējas mācību procesu organizēt ārpus klašu telpām, pietuvinot vidi 

apgūstamajai tēmai un sasniedzamajam rezultātam. 

4.4. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem un pedagogiem tiek lietoti atbilstoši individuālās 

aizsardzības līdzekļi, lai mazinātu inficēšanās riskus.  

4.5. Izglītojamo ierašanos Iestādē, aiziešanu no izglītības iestādes, organizē  pa divām ieejām: 1.-5. 

klases pārvietojas pa centrālo ieeju; 6.-9. klases pa ieeju Nr.1 (pagalma pusē). 

4.6.Izglītojamo uzturēšanos Iestādē mācību stundās, ārpusstundu aktivitātēs un starpbrīžos, kā arī citas 

aktivitātes organizē pēc iespējas nodrošinot izglītojamo plūsmu nepārklāšanos un ievērojot 

distancēšanos.  
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4.7. Pedagogi veic dežūrskolotāja pienākumus pēc noteikta grafika, uzraugot izglītojamo distancēšanos 

pirms mācību stundām, starpbrīžos un pēc stundām. 

4.8. Tiem izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai 

mājās), skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti.  

 

  

5. Skolas medmāsas darbība 
5. Skolas medmāsa:  

5.1. katru rītu pirmsskolā veic ķermeņa temperatūras mērījumus un ārēju bērna veselības stāvokļa 

izvērtējumu; 

5.2. seko regulārai koplietošanas telpu, klašu telpu un mēbeļu dezinfekcijai un citu higiēnas normu 

ievērošanai. 

5.3. konstatējot izglītojamajam akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas 

trūkums), izolē izglītojamo atsevišķā telpā (medicīnas māsas kabinetā vai skolēnu domes telpā) un, ja 

nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kurš kontaktējās ar 

izglītojamo pirms tam, klātbūtni, kā arī sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, 

kas ierodas pēc izglītojamā; 

5.4. konstatējot izglītojamajam nopietnus veselības traucējumus, izsauc Neatliekamo medicīnisko 

palīdzību; 

5.5. ja palielinās Covid-19 inficēšanās risks darbiniekiem un  izglītojamajiem, izstrādā priekšlikumus 

papildus profilakses un drošības pasākumu ieviešanai Iestādē, nepieciešamības gadījumā identificē 

paaugstinātās riska grupas, konsultējas ar Veselības inspekcijas pārstāvjiem; 

5.6. Iestādē organizē izglītojamo izglītošanu par personisko higiēnu, sejas masku un personisko 

piederumu lietošanu. 

 

 

6. Pedagogu rīcība un atbildība 
6.1. Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa organizēšanu, ievērojot visas higiēnas prasības, strādājot 

Iestādes telpās.  

6.2. Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti līdz katras darba dienas 

beigām e klases žurnālā un skolas veidlapā pēc 1. mācību stundas. 

6.3. Pedagogi veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību nodrošināšanu klasē.  

6.4. Pedagogi nekavējoties informē klases audzinātāju un skolas medicīnas māsu, ja ir aizdomas par 

audzēkņa veselības stāvokļa pasliktināšanos.  

6.5. Klašu audzinātāji sazinās ar izglītojamo vai viņa vecākiem, ja  izglītojamais nav ieradies Iestādē un, 

ja pedagogam nav informācijas par prombūtnes iemesliem. Par iemesliem jāinformē direktores vietniece 

izglītības jomā, ja nepieciešams- skolas medmāsa. 

 

 

7. Darbinieku rīcība un atbildība 
7.1.Iestādes darbiniekam darba pienākumu izpildes laikā, parādoties slimības pazīmēm (drudzis, klepus, 

elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu. Ja, dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām 

personām (Iestādē vai transportā), darbinieks lieto sejas masku. 

7.2.Par tālāko ārstēšanos darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un informē Iestādes vadību. 

7.3.Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta atzinumu (kad ārsts ir noslēdzis darba nespējas lapu). 

7.4.Ja darbiniekam darba vietā tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība. 

7.5. Iestādes apmeklētāju (preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju u.c., audzēkņu vecāku, aizbildņu, 

pavadošo personu) un visu darbinieku reģistru katrai darba dienai veic skolas dežurants tam iekārtotā 

uzskaites žurnālā. 
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7.6. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti tiek veikta sanitāro 

mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu apstrāde/apkope.  

7.7. Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu 

aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un kopā ar medmāsu pārrauga telpu uzkopšanas kvalitāti.  

7.8.Tie darbinieki, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, strādā attālināti (tikai mājās) atbilstoši 

direktora rīkojumam.  

7.9. Darbinieki iepazīstas ar skolā pieņemto kārtību un apliecina ar savu parakstu par tās ievērošanu. 

(pielikums nr.1) 

  

 

8. Vecāku, likumisko pārstāvju rīcība un atbildība 

 
8.1.Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jāinformē klases audzinātājs vai skolas vadības 

pārstāvji par izglītojamo neierašanos Iestādē, kā arī, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

8.2.Pēc informācijas saņemšanas no Iestādes par bērnam konstatētām akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums), vecākiem nekavējoties jāierodas pēc bērna un jāinformē 

ģimenes ārsts. 

8.3.Pēc bērna izveseļošanās, viņam atgriežoties Iestādē, klases audzinātājam vai skolas medicīnas māsai 

jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par atļauju apmeklēt Iestādi. 

8.4.Izglītojamajiem, izmantojot skolas autobusu nokļūšanai uz izglītības iestādi, jāizvērtē sejas masku 

lietošana vai mutes/deguna aizsegu. 

8.5.Vecāks rūpīgi seko bērnu veselības stāvoklim un nepieļauj bērna ierašanos Iestādē ar slimības 

pazīmēm. 

 

9. Piesardzības pasākumu nodrošināšana 

 
9.1. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netiešā kontakta ceļā, pieskaroties virsmām un 

priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, tehniskais personāls, kas veic telpu uzkopšanu, 

pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, nodrošinot:  

9.1.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu;  

9.1.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu, koplietošanas priekšmetu dezinfekciju atbilstoši Iestādē 

noteiktajam tīrīšanas un dezinfekcijas plānam;  

9.1.3. regulāru atkritumu tvertņu iztukšošanu. Atkritumu savākšanai izmantot atkritumu maisus;  

9.1.4. regulāru telpu vēdināšanu; 

9.1.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību.  

9.2.Tikšanās ar izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem tiek organizēta atsevišķā telpā. 

9.3. Visās Iestādes ēkās izvietotas skaidri salasāmas norādes un informācija par drošības pasākumiem, 

kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.  
 

 

10. Rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem darba vietā 

 
10.1. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas slimības 

pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra).  

10.2. Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, pēc 

klepošanas un šķaudīšanas) vai dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. Iespēju robežās ievērot 

distanci (ieteikums – vismaz 2 metru distance).  

10.3. Klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas vai 

dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli.  

10.4. Pēc darbinieka izvēles lietot sejas aizsargmasku un gumijas cimdus. 
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11. Citi norādījumi 

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

Covid-19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem vai iestādes darbiniekiem.  

11.2. Ja tiek organizēts pasākums (koncerts, konkurss, mācību vizīte u.c.) ārpus Iestādes telpām, tad par 

pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti izglītojamie, vecāki.  

11.3. Direktora vietniece izglītības jomā un klašu audzinātāji, lai nodrošinātu regulāru saziņu ar 

vecākiem,  seko līdzi ierakstiem un informācijai e-klasē.  

11.4. Visiem iestādes darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja parādās kādas 

akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citādi darbinieks jūtas 

nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un paziņot Iestādes vadībai.  

11.5. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid- 19 infekciju, apsverama iespēja 

izmantot sejas aizsargmaskas.  

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

uzraudzību, ir skolas medmāsa un  direktores vietnieks saimnieciskajā darbā.  

11.7. Pasākumus Iestāde organizē tā, lai ievērotu vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās 

nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās un roku dezinficēšanas  iespējas.  

11.8. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki tiek iepazīstināti klātienē un 

ar skolvadības sistēmas e-klase palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Iestādes tīmekļa vietnē.  

 

12.Noslēguma jautājumi 

 
12.1. Ar kārtības nosacījumiem iepazīstināta skolas padome, veikts saskaņojums, izglītojamo vecāki 

kopsapulcē, skolas darbinieki. 

 
12. 2. Kārtība izskatīta un koriģēta  Iestādes darbinieku sanāksmē 2020.gada 28.augustā, stājas 

spēkā pēc tās saskaņošanas ar Iestādes dibinātāju. 
 

 

 

 

 

 

Direktore      Anna Balgalve 

 

SASKAŅOTS 

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs G. Kalniņš 
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PIELIKUMS NR.1 

 

 

APLIECINĀJUMS 

PAR MISAS PAMATSKOLAS  

MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBAS 2020./2021.M.G.”  1.-9. KLASĒS  

PRASĪBU IEVĒROŠANU 

 

  Apliecinu, ka esmu iepazinies(usies) ar Misas pamatskolas mācību procesa organizēšanas 

kārtības 2020./2021.mācību gada  prasībām,  ievērošu tās ikdienas darbā:  

n.p.k. Datums Darbinieks paraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


