
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

Ventspils novads 

UGĀLES VIDUSSKOLA 
Reģ. Nr. 4113900055 

Skolas iela – 5A, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads 

LV - 3615, tālr. 22074973, e-pasts: ugalesvsk@ventspilsnd.lv 

 

2021. gada 15. novembrī                                                                                  Nr. K5 

Kārtība izglītības procesa organizācijai un Covid-19 infekcijas 

drošības principu ievērošanai Ugāles vidusskolā 

2021./2022.mācību gadā. 

 

 

Izdota saskaņā ar  

LR Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra  

noteikumiem Nr. 745 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai"” 

un LR Ministru kabineta 2021. gada 11.novembra 

 rīkojumu Nr. 828 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā 

Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"” 

  

1.Vispārīgie noteikumi  

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Ugāles vidusskolā (turpmāk – Kārtība) nosaka mācību procesa norisi, 

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

izplatīšanos Ugāles vidusskolā (turpmāk – Skola).  

1.2. Kārtība ir saistoša Skolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.  

1.3. Skolas 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 Skolas direktores rīkojumu noteiktie atbildīgie darbinieki regulāri atjauno 

aktuālo informāciju Skolas E-klases platformā un dibinātāja tīmekļa vietnē, Skolas 

Facebook lapā. 

1.6.Atbildīgā amatpersona drošības procesa nodrošināšanā ir Skolas direktore, kura ar 

rīkojumu sadala atbildību par Kārtībā noteikto prasību ievērošanu. 

 

2. Vispārīgie informēšanas noteikumi  

2.1. Skolas direktore,  atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra un citu 

atbildīgo iestāžu rekomendācijām, nodrošina visu Skolas darbinieku informēšanu par 

nepieciešamajiem pasākumiem infekcijas izplatības novēršanai un uzdod klašu 

audzinātājām par to informēt audzēkņus un viņu likumiskos pārstāvjus. 

2.2. Skolas gaiteņos tiek izvietota vispārīgā informācija par distancēšanās, higiēnas un 

personas veselības stāvokļa uzraudzības prasībām.  

2.3. Vecāku saziņa ar Skolu un tās atbildīgajām personām norisinās E-klases platformā, 

telefoniski, īpašas nepieciešamības gadījumos- tiekoties klātienē. Ieeja Skolā atļauta 

tikai Skolas darbiniekiem un izglītojamiem, bet apmeklētājiem, iepriekš pierakstoties 

pie Skolas dežuranta (62204800), uzturoties Skolā ne ilgāk par 15 minūtēm, uzrādot 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lietojot sejas masku. 

 

3. Vispārīgie klātienes mācību  īstenošanas noteikumi  

3.1. No 2021. gada 15. novembra darba pienākumus var veikt, ja darbiniekam ir 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem, kuri uzsākuši 

vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk 

kā 2021. gada 15. decembrī. Līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai darbinieks var 

turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas 

izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, 

darbinieks sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju. 

3.2. No 2021. gada 15. novembra darba devējs, ja darbinieks vakcināciju nav uzsācis 

vai pabeidzis, darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas. 

3.3. Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, izglītojamie un izglītojamo 

asistenti, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai 

veiktu darba pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja darba devējs vai 

Skolas direktore organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu darba devēja vai 

Skolas direktores norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testiem katru 



reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu 

kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. 

3.4. Izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un  deguna aizsegus, ievēro 

savstarpēju 2 metru  distanci, kur tas iespējams. 

           

4. Vispārīgie higiēnas noteikumi  

4.1. Izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, ierodoties Skolā, ir pienākums 

nekavējoties veikt roku dezinfekciju.  

4.2. Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami redzamās vietās.   

4.3. Koplietošanas telpas jāvēdina vismaz vienu reizi divās stundās. 

4.4. Skolotājam mācību stundu laikā jāseko gaisa kvalitātei, telpas vēdinot vismaz 15 

minūtes 1 stundas ietvaros. 

4.5. Pēc mācību stundas, pārtraukuma laikā, kabineti obligāti  jāvēdina. 

 

5.Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību  

5.1. Skolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un 

uzturēties Skolā, 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. Visiem darbiniekiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un 

pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā jāapliecina, ka  nav akūtu 

elpceļu infekcijas slimības pazīmju un nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām 

noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.  

5.3. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja 

viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. 

5.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes sākas uzturēšanās laikā Skolas telpās, 

personai ir pienākums nekavējoties informēt par to:  darbiniekiem – Skolas direktori 

vai vietnieku, izglītojamiem - pedagogu, kurš atrodas kopā ar izglītojamo vai 

medmāsu. 

5.5. Veselības problēmu gadījumā izglītojamo izolē medicīnas māsas kabinetā, 

nodrošina pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais 

lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks - medicīnisko sejas 

masku. Sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. 

Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

5.6. Izglītojamais Skolā var atgriezties saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

5.7. Jebkuram Skolas 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.   

5.8. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgi:  

5.8.1. mācību stundās – skolotājs; 

5.8.2. citos gadījumos – katrs darbinieks, medmāsa.  

5.9.Medmāsa regulāri uzrauga personu veselības stāvokli, situāciju Skolā, apkopo 

informāciju, ziņo vadībai un ierosina uzlabojumus Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai.  

 

6. Mācību darba organizēšana  

6.1.No 15. novembra nodrošināt mācību procesu 1.-12. klašu izglītojamiem klātienē.  

6.2. Mācību stundu un starpbrīžu laiki*: 

 

1.stunda    Plkst.8.30-9.10 

2.stunda    Plkst.9.20-10.00 

3.stunda    Plkst.10.10-10.50 

4.stunda    Plkst.11.00-11.40 

Pusdienu starpbrīdis 1.-5.klasei  Plkst. 11.40-12.00  

Starpbrīdis 6.-12.klasei   Plkst. 11.40-11.50 

5.stunda Plkst.12.00-12.40 (1.-5.klasei)/ 11.50-12.30 (6.-12.klasei) 

Starpbrīdis 1.-5.klasei   Plkst. 12.40-12.50  

Pusdienu starpbrīdis 6.-12.klasei  Plkst. 12.30-12.50 

6.stunda    Plkst.12.50-13.30 

7.stunda    Plkst.13.40-14.20 

8.stunda    Plkst.14.30-15.10 

*Mācību stundu saraksts un laiki nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti. 

6.3. Lai nodrošinātu izglītojamo klašu nepārklāšanos, Skola mācību procesu 

rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas mēnesī 

pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot 1.–6. klasi). 

6.4. Skolā atbilstoši Skolas direktores ar dibinātāju saskaņotam un pamatotam 

lēmumam var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, 

izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu skolotāju un citu Skolā nodarbināto 

pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. 

6.5. Skolā atbilstoši Skolas direktores ar dibinātāju saskaņotam un pamatotam 

lēmumam var īstenot attālināti pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja 



ir noteikta mājas karantīna, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir 

izsludināta karantīna un ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem izglītības 

procesu īsteno attālināti. 

6.6. Izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu klašu grupu 

izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī 

nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. 

6.7. Sniedzot nepieciešamo atbalstu izglītojamam, klātienes aktivitātes iekštelpās, 

uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu nosacījumi, īsteno epidemioloģiski drošā 

vidē. Ārtelpās var piedalīties darbinieki un izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas, 

pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī izglītojamie, kuri ir veikuši Covid-19 

testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, ja vienā grupā pulcējas ne vairāk 

kā 20 personas (neskaitot darbiniekus). 

6.8. Sporta treniņu apmeklē pamata vai vidējās izglītības pakāpes izglītojamie 

(vienas klases ietvaros), kuri ir veikuši Covid-19 testu Skolā organizētā skrīninga 

ietvaros. 

6.9. Interešu izglītības apguve izglītojamiem notiek individuāli (izņemot 

izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā), vienas klases ietvaros, ārtelpās ne 

vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām klasēm. 

6.10. Atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sporta sacensības un pasākumus. 

6.11. Mācību priekšmetu konsultācijas izglītojamiem klātienē notiek tikai vienas 

klases ietvaros. 

6.12. Skola veido un īsteno individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina     

               atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā/ karantīnā, Skola 

veido individuālo mācību plānu izglītojamam, kurš mācību programmu apgūst mājmācībā. 

 

7.Izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju ierašanās Skolā  

7.1. Ieeja Skolā atļauta tikai Skolas darbiniekiem un izglītojamiem, bet apmeklētājiem, 

iepriekš pierakstoties pie skolas dežuranta (62204800), uzturoties skolā ne ilgāk par 15 

minūtēm, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lietojot sejas masku. 

7.2. Apmeklētājs, ienākot Skolā, tiek reģistrēts speciāli iekārtotā “Apmeklētāju 

reģistrācijas  žurnālā”. Sagaidītājs pārbauda vakcinācijas sertifikātu. 

 

8. Koplietošanas telpu izmantošana 

8.1. Koplietošanas telpās izglītojamie un darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus. 



8.2. Katrai klasei tiek nodrošināta atsevišķa garderobe. Aizliegts atrasties citas klases 

garderobē. 

8.3. Izmantojot sporta zāles ģērbtuves, vienā ģērbtuvē vienlaicīgi drīkst atrasties tikai 

vienas klases, grupas audzēkņi. 

8.4. Starpbrīžos izglītojamie uzturas norādītā vietā pie tās klases, kur paredzēta mācību 

stunda, distancējoties un nepārklājoties ar citu klašu audzēkņiem; Skolas pagalmā vai 

sporta laukumā. 

8.5. Izglītojamo uzturēšanos, ievērojot higiēnas un distancēšanās prasības Skolas 

bibliotēkā, uzrauga bibliotekāre. 

8.6. Uz ēdamzāli 1.-12.kl.izglītojamos pavada mācību priekšmeta skolotājs, nodrošinot 

viņu distancēšanos, kontroli par roku mazgāšanu pirms pusdienām ar ūdeni un ziepēm, 

bet turpmākajā  pusdienu starpbrīža daļā  kopā ar klasi ir audzinātājs. Katra klase 

pusdieno pie norādītā galda. No pusdienu galda visa klase aiziet kopā ar klases 

audzinātāju.  

8.7. Ēdamzāle nav publiski pieejama.  

8.8. Aizliegta lieka drūzmēšanās un pulcēšanās Skolas apkārtnē un teritorijā, 

garderobē, foajē, gaiteņos, sanitārajās koplietošanas telpās, ēdnīcā. Izglītojamo plūsmu 

šajās vietās regulē atbildīgās personas. 

8.9. Izglītojamo uzturēšanās Skolā pēc dienas mācību procesa beigām nav atļauta, 

izņemot 1.-3. klašu izglītojamos un gadījumus, kad gaida transportu uz mājām,  vai 

apmeklē individuālās darba  grupas.  

 

9. Skolas sadarbība ar vecākiem 

9.1. Skola informē vecākus par  to, ka viņi nodrošina vesela izglītojamā ierašanos 

Skolā, bez jebkādu elpceļu infekcijas pazīmēm vai citu slimību simptomiem. 

9.2. Vecāki ar ģimenes ārsta izziņu informē Skolu, ja bērnam ir alerģiskas iesnas, 

klepus, vienmēr nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra vai  reakcijas uz kādu no 

dezinfekcijas līdzekļiem. 

9.3.Pēc izglītojamā ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 dienām) vecāki iesniedz Skolā 

ārsta vai medicīnas iestādes izziņu par bērna veselības stāvokļa atbilstību normai. Bez 

šādas izziņas izglītojamais Skolā nedrīkst atrasties. 



9.4.Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekvējoties jāinformē Skolas 

direktore vai klases audzinātāja, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

izglītojamais ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

 

 10. Noslēguma noteikumi 

10.1. Skolas  vadība un medmāsa 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 izstrādātam 

algoritmam.   

10.3. Lai starp Skolu un laboratoriju nodrošinātu savlaicīgu informācijas apmaiņu par 

Covid-19 testa rezultātiem un centrs operatīvi iegūtu epidemioloģiskai izmeklēšanai 

nepieciešamo informāciju un efektīvāk organizētu Covid-19 infekcijas ierobežošanas 

kontroles pasākumus - Skolai ir tiesības attiecīgajai laboratorijai no Valsts izglītības 

informācijas sistēmas nodot izglītojamo datus - vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, 

dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, pilsonības 

valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa) un nepilngadīga izglītojamā likumiskā 

pārstāvja vai pilngadīga izglītojamā elektroniskā pasta adrese un mobilā tālruņa 

numurs. 

10.4. Skolā ir veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi mācību procesa modeļa maiņai 

- nepieciešamības gadījumā pārejai uz daļēji attālinātu vai attālinātu darbu. 

10.5. Ja tiek  konstatēti  saslimšanas gadījumi ar Covid-19, lēmumu par attiecīgās 

klases izolāciju pieņem Skolas direktore, saskaņojot ar Ventspils novada domi. 

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

nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko 

rīcību nosaka ar atsevišķu Skolas direktores rīkojumu.  

10.7. Kārtība stājas spēkā ar 2021. gada 15. novembri. Zaudē spēku 2021. gada 21. 

oktobra “Kārtība izglītības procesa organizācijai un Covid-19 infekcijas drošības 

principu ievērošanai Ugāles vidusskolā 2021./2022.mācību gadā” Nr. K4. 

 APSPRIESTS ārkārtas sapulcē 15.11.2021. 

 

Direktore                                      D. Šimpermane            

  


