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Kārtība izglītības procesa organizācijai un Covid -19 infekcijas drošības 

principu ievērošanai Annahites pamatskolā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra  noteikumiem Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un  

2021.gada 9.oktobra rīkojumu 

Nr. 720 “ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”   

 

1. Vispārīgie jautājumi 

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

Covid -19 infekcijas izplatību Annahites pamatskolā (turpmāk tekstā - Skola), lai 

pēc iespējas  mazinātu  audzēkņu,  skolotāju  un  darbinieku  inficēšanās  riskus un, 

lai īstenotu Skolā licencēto Izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot 

tādus piesardzības pasākumus kā informēšana, distancēšanās un higiēnas prasību 

ievērošana. 

1.2. Skolā un internātā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne. 

1.3. Skola informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus 

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

individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam  parādās  elpceļu  

infekcijas simptomi. 
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1.4. Nav vēlama vecāku, likumisko pārstāvju vai pavadošo personu atrašanās Skolā un 

internātā, nepieciešamības gadījumā tā jāsaskaņo ar administrāciju. 

1.5. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Skolā. Katru rītu, 

ierodoties Skolā, skolas medicīnas darbinieks katram izglītojamajam veic 

temperatūras mērīšanu un novērtē kopējo veselības stāvokli. Ja izglītojamajam ir 

paaugstināta temperatūra un/vai redzami elpceļu infekcijas simptomi, viņš netiek 

ielaists Skolā, bet nosūtīts uz medicīnas kabineta izolatoru, lai gaidītu turpmāko 

rīcību. Par izglītojamā veselības stāvokli nekavējoties tiek informēti vecāki vai 

likumiskie pārstāvji. Izglītojamā nogādāšanu mājās sadarbībā ar 

vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem un pašvaldību institūcijām organizē Skolas 

sociālais pedagogs. Īpašos gadījumos, ievērojot drošības prasības, var tikt 

izmantots skolas transports, kurš pēc brauciena dezinficējams. 

1.6. Skola pēc  iespējas  nodrošina,  ka  visas  mācību  aktivitātes  un  pasākumi notiek  

slēgtai audzēkņu grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to audzēkņu 

skaitu, kas nonāk   ciešā   kontaktā   un   iespēju   robežās   mazina   šo   grupu   vai   

klašu   savstarpējo sastapšanos. 

1.7. Izglītojamo pārvietošanās starp stāviem tiek organizēta vienvirziena kustībā: uz 

augšu – pa centrālajām kāpnēm, uz leju – pa otrām kāpnēm, pie mājturības klases. 

1.8. Personiskās higiēnas ievērošanai tiek nodrošinātas šķidrās ziepes ar dezinfekcijas 

efektu . 

1.9. Lai novērstu  Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

1.9.1.informēšana; 

1.9.2.distancēšanās; 

1.9.3.higiēna; 

1.9.4.gaisa kvalitātes kontrole - vēdināšana; 

1.9.5.personas veselības stāvokļa uzraudzība, t.sk. plūsmu organizēšana un 

kontrole, koplietošanas telpu izmantošana. 

1.10.Atbildīgā amatpersona drošības procesa nodrošināšanā ir Annahites     

pamatskolas direktore, kura ar rīkojumu sadala atbildību par Kārtībā noteikto 

prasību ievērošanu. 

1.11.Regulāri tiek atjaunota “Covid-19” aktuālā  informācija e- klasē, sociālajos 

tīklos, iestādes mājas lapā. 

2. Dienas darba kārtība 

2.1. Mācību darbs tiek organizēts, pamatojoties uz apstiprinātajiem mācību plāniem 

katrai izglītības programmai. 

2.2. Mācību procesa laiku reglamentē mācību stundu, fakultatīvo nodarbību un 

individuālo/grupu nodarbību saraksti. 

2.3. Tiek noteikts sekojošs dienas režīms: 

 7:30 – celšanās (visiem skolēniem); 

 7:30 – 8:00 – rīta higiēna, telpu sakārtošana; 

 8:00 – 8:20 – brokastis (visiem skolēniem); 

 1.stunda - 8:20 – 9:00; 

 2.stunda - 9:10 – 9:50; 



 
 
 

 3.stunda - 10:10 – 10:50; (piektdienās 10:00-10:40) 

 4.stunda – 11:00 – 11:40; (piektdienās 10:50-11:30) 

 5.stunda – 11:50 – 12:30; (piektdienās 11:40-12:20) 

 12:30 – 13:00 – pusdienas visiem skolēniem; 

 6.stunda - 13:00 – 13:40; 

 7.stunda – 13:50 – 14:30; 

 8.stunda – 14:40 – 15:20; 

 15:20 – 16:00 – nodarbības audzinātāju, speciālo pedagogu un interešu 

izglītības pedagogu vadībā; 

 16:00 – 16:30 – launags; 

 16:30 – 19:00 – brīvais laiks/nodarbības audzinātāju, speciālo pedagogu un 

interešu izglītības pedagogu vadībā; 

 19:00 – 19:30 – vakariņas; 

 19:30 – 21:00 - brīvais laiks/nodarbības audzinātāju vadībā; 

 21:00 – 21:30 – vakara higiēna, gatavošanās naktsmieram; 

 21:30 – naktsmiers. 

Sestdienas, svētdienas, svētku dienas 

 8:30 – 9:00 – celšanās, rīta higiēna (visiem skolēniem); 

 9:00 – 9:20 – brokastis (visiem skolēniem); 

 9:20 – 13:00 – brīvais laiks (sabiedriski lietderīgais darbs); 

 13:00 – 13:30 – pusdienas (visiem skolēniem); 

 13:30 – 16:00 – brīvais laiks (sabiedriski lietderīgais darbs); 

 16:00 – 16:20 – launags (visiem skolēniem); 

 16:20 – 19:00 – brīvais laiks (sabiedriski lietderīgais darbs); 

 19:00 – 19:30 – vakariņas (visiem skolēniem); 

 19:30 – 21:00 - brīvais laiks/nodarbības audzinātāju vadībā; 

 21:00 – 21:30 – vakara higiēna, gatavošanās naktsmieram; 

 21:30 – naktsmiers. 

 

2.4. Ņemot vērā, ka izglītības programmas 21015911 izglītojamajiem mācību stundas 

garums ir noteikts 30 minūtes, pēc šī laika (bez atsevišķa zvana) priekšmeta 

skolotājs (ja grupā ir, arī pedagoga palīgs) ar izglītojamajiem dodas 10 minūšu garā 

starpbrīdī. Atskanot zvanam, visi minētie dodas atpakaļ uz savām telpām un 

gatavojas nākošajai nodarbībai. 

2.5. Tiem izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 

attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās, skolotāji 

veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti. 

2.6. Izglītības procesā piedalās izglītojamie un darbinieki ar derīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu par negatīvu  Covid-19 testu 

( 1x nedēļā). 

2.7. Izglītības procesa laikā skolas darbiniekiem, izglītojamajiem jālieto sejas 

aizsargmaskas, gadījumos, kad valstī noteikts ārkārtas stāvoklis, sakarā ar 

epidemioloģisko drošības pasākumu Covid-19 izplatību ierobežošanu.  
 

3. Komunikācija un saziņa 
3.1. Skolas  vadības  un  pedagogu  komunikācija  ar  izglītojamajiem  norisinās  

klātienē vai atsevišķos gadījumos attālināti, izmantojot dažādas, katram 



 
 
 

gadījumam piemērotākās formas: E-klase, tālrunis (WhatsApp), e-pasts, sociālie 

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

3.2. Saziņa ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem notiek attālināti, izmantojot 

dažādas, katram gadījumam piemērotākās formas: E-klase, tālrunis (WhatsApp), 

e-pasts, sociālie tīkli, iestādes mājas lapa, izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas 

formu un veidu. Saziņu ar vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem koriģē Skolas 

sociālais pedagogs, nepieciešamības gadījumā iesaistot pašvaldību institūcijas. 

 

 

4. Pedagogu atbildība 
4.1. Pedagogi  ir  atbildīgi  par  mācību  procesa  īstenošanu  un  higiēnas  prasību  

ievērošanu strādājot Skolas un internāta telpās. 

4.2. Pedagogi   veic  regulāru  telpu  vēdināšanu  un  pārrauga  higiēnas  prasību  

nodrošināšanu klasē/grupā un internātā. 

4.3. Pedagogi  nekavējoties  informē  skolas medicīnas personālu un administrāciju,  ja  

ir  aizdomas  par audzēkņa veselības stāvokļa pasliktināšanos. 

4.4. Pedagogi  sazinās  ar  izglītojamo  vai  viņa  vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem, 

ja  audzēknis  neapmeklē  Skolu vairāk kā divas dienas un, ja nav informācijas par 

prombūtnes iemesliem. Par to ir jāinformē atbilstošais sociālais pedagogs. 

 

5. Darbinieku atbildība 
5.1. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, 

pastiprināti tiek veikta   sanitāro   mezglu   (WC),   gaiteņu,   durvju   rokturu,   

kāpņu   margu   u.c.   virsmu apstrāde/apkope. 

5.2. Saimniecības vadītājs nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu 

aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un kopā ar medicīnas personālu pārrauga 

telpu uzkopšanu. 

5.3. Virtuves darbinieki pastiprināti veic telpu uzkopšanu un virsmu dezinfekciju. 

5.4. Darbiniekiem, kuriem savu amata pienākumu izpildes dēļ ir pastiprināts kontakts 

ar skolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, pēc iespējas: 

5.4.1.konsultē attālināti- virtuālā saziņā, izmantojot IT tehnoloģijas; 

5.4.2.pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta, novēršot pulcēšanos; 

5.4.3.samazina kontakta laiku ar apmeklētāju ( līdz 15 min. ); 

5.4.4.ievēro 2m distanci ar apmeklētāju. 

6. Vecāku, likumisko pārstāvju, darbinieku atbildība 
6.1. Izglītojamā  vecākiem  vai  likumiskajiem  pārstāvjiem  nekavējoties  jāinformē  

Skolas sociālais pedagogs,  ja  izglītojamam  konstatēta  Covid-19  infekcija  vai 

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

6.2. Nav pieļaujama izglītojamā sūtīšana uz skolu, ja ir aizdomas par paaugstinātu 

temperatūru un elpceļu infekciju ( iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta 

ķermeņa temperatūra ), kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība 

ievērot pašizolācija. 
6.3. Ja kāds no ģimenes locekļiem ir atgriezies no ārzemēm un viņam ir jāievēro 

pašizolācija, tad arī skolas vecuma bērniem , kuri ir bijuši kontaktā ar šo personu, 

ir jāievēro pašizolācija. 



 
 
 

6.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes sākas uzturēšanās laikā skolas telpās, 

personai ir pienākums nekavējoties informēt par to: darbiniekiem direktoru 

vai vietniekus, izglītojamiem – pedagogu, kurš atrodas kopā ar izglītojamo  

vai medmāsu( ja pedagogu- viņš – medmāsu), apmeklētājiem – 

kontaktpersonu, uzlikt sejas masku, nekavējoties atstāt Annahites 

pamatskolas telpas, izglītojamam izsaucot ātro medicīnisko palīdzību un 

informējot vecākus vai aizbildņus. 

Maskas ieteicams nēsāt līdzi, bet nepieciešamības gadījumā tās izsniegs medmāsa. 

Darbinieki un izglītojamo vecāki nekavējoties sazinās ar savu ģimenes ārstu, kopīgi 

lemj par turpmāko ārstēšanos un informē par to attiecīgi direktoru vai vietniekus ( 

darbinieki ), vai klases, internāta audzinātāju ( izglītojamie / vecāki ). 

6.5.Jebkuram Annahites 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. 

6.6.Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgi: 

6.6.1. mācību stundās – pedagogs; 

6.6.2.citos gadījumos – katrs darbinieks, medmāsa; 

6.6.3. internātā -  internāta skolotājs. 

6.6.medmāsa regulāri uzrauga personu veselības stāvokli, situāciju skolā, apkopo 
informāciju, ziņo vadībai un ierosina uzlabojumus Covid – 19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai. 

7. Higiēnas prasību nodrošināšana 
7.1. 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: 

7.1.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu – 

mazgāt grīdas, slaucīt   putekļus,   īpašu   uzmanību   pievēršot   virsmu   un   

priekšmetu   tīrībai   un dezinfekcijai,  kuriem  bieži  pieskaras  darbinieki,  

audzēkņi  (piem.  durvju  rokturi, kāpņu margas, skārienjūtīgās ierīces, 

mūzikas instrumenti u.c.), 

7.1.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu savlaicīgu uzkopšanu un 

dezinfekciju, 

7.1.3. regulāru  atkritumu  urnu  iztukšošanu, izmantojot  atkritumu maisus, 

7.1.4. regulāru telpu vēdināšanu, 

7.1.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra 

pieejamību. 

 

8. Rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem darba vietā 
8.1. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas 

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

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

klepošanas un šķaudīšanas) un iespēju robežās dezinficēt rokas ar dezinfekcijas 

līdzekli.  



 
 
 

8.2. ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar izglītojamajiem un kolēģiem 

(ieteikums – vismaz 2 metru distance). 

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

vai dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli. 

 

9. Citi norādījumi 
9.1. Stingri   jāievēro   personas   datu   aizsardzība   un   aizliegts   izplatīt   informāciju   

par konkrētajiem ar  Covid-19 inficētajiem audzēkņiem, skolotājiem, vai iestādes 

darbiniekiem, ja tādi būs. 

9.2. Ja  tiek  organizēts  kāds  pasākums  (koncerts,  konkurss,  festivāls,  izstāde  u.c.)  

ārpus Skolas telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti 

audzēkņi, vecāki un tiek veikta audzēkņu un skolotāju uzskaite pasākumā. 

9.3. Direktora vietniece izglītības jomā regulāri seko līdzi ierakstiem un informācijai e-

klasē. 

9.4. 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 Skolas vadībai. 

9.5. Ja  Skolā  vai  sabiedrībā  ir  palielinājies  inficēšanās  risks  ar  Covid-19  infekciju, 

apsverama iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas. 

9.6. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības 

ieviešanu un uzraudzību ir direktora vietnieki, Skolas medicīnas māsa, sociālais 

pedagogs un saimniecības vadītājs. 

9.7. Zinību dienas pasākumus Skola organizē tā, lai ievērotu vispārējās prasības 

attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem 

distancēšanās iespējas. 

9.8. Ar  šo  kārtību  izglītojamie,  viņu vecāki/likumiskie  pārstāvji,  pedagogi un 

darbinieki  tiek  iepazīstināti klātienē vai ar e-klases sistēmas palīdzību, kā arī tā 

tiek  publiskota Skolas tīmekļa vietnē. 

9.9. Pie skolas galvenās ieejas ir uzraksts ”Ieeja apmeklētājiem ienākt aizliegts” un 

zvana poga. Sazināties  pa tālruni direktore 20028165; direktores vietniece 

audzināšanas darbā 29802275; direktores vietniece izglītības jomā 26594894. 

Apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus. 

9.10.Katrs apmeklētājs tiek reģistrēts “Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā”. 

9.11.Vienam pasākuma dalībniekam vai saimnieciskā pakalpojuma saņēmējam 

(neattiecas uz mācību procesu) telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 kvadrātmetri. 

10.Koplietošanas telpu izmantošana 

10.1.Skolas gaiteņos personāla un darbinieku kustībai ievēro labās puses kustības 

virzienu. 

10.2.Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas laikā stingri jāievēro 2 metru distance. 

10.3. Koplietošanas telpās izglītojamie un darbinieki lieto sejas un deguna aizsegus 

(ievērojot izglītojamo veselības stāvokli). 

10.4.Savas virsdrēbes izglītojamie novieto klases telpās, kur uzturēsies visu dienu, 

kā arī sekojot klašu plūsmas norādēm. 

10.5.Iespēju robežās pie klases un  koplietošanas ieejas durvīm ar uzskatamām norādēm 

uz grīdas tiek vizualizētas rindas līnija ar marķējumu 2 metru distancei. 



 
 
 

10.6.Noteiktos laikos attiecīgā pedagoga vadībā grupas dodas uz skolas ēdnīcu 

brokastīs, pusdienās, launagā un vakariņās. Katrs izglītojamais un skolas darbinieks 

izpilda higiēnas prasības pirms došanās pie galda. Skolas ēdnīcā tiek nodrošināta grupu 

distancēšanās. Grupas audzinātājs ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu. 

10.7.Ēdnīcas darbinieki ir atbildīgi par visu higiēnisko prasību ievērošanu un 

izpildīšanu. Pārraudzību veic skolas medmāsa un saimniecības vadītājs. 

10.8.Par sporta zāles un ārstnieciskās vingrošanas kabineta izmantošanu atbild sporta 

skolotājs. 

11. Nobeiguma noteikumi. 

11.1.Annahites pamatskolas 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 

pieejamiem resursiem, nepieciešamo atbalstu un psiholoģisko labklājību. 

11.2.Testēšana notiek atbilstoši Slimības profilakses un kontroles centra 

izstrādātam algoritmam. 

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

izolāciju pieņem direktors, saskaņojot ar Ventspils novada Izglītības pārvaldi. 

11.4Ja Ministru kabineta lēmumi un /vai Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka 

īpašus pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību 

nosaka ar atsevišķu direktores rīkojumu. 
 

Direktore                                                              L.Alsberga 

 

 


