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Kārtība par Kuldīgas Centra vidusskolas piesardzības pasākumu īstenošanu 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 
25.08.2020.                                                                                                                       Nr. 1 

 

I.Vispārējie noteikumi  

1. Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz: 

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

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 

1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem “Ieteikumi izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas 

piemērojami no 2020. gada 1.augusta;  

1.3. Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām. Pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.punktu; 

1.4. Kuldīgas novada Domes 2020. gada 14.augsta rīkojumu nr.  KNP/2.5/20/71.  

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

1.5.1. informēšana;  

 1.5.2. distancēšanās; 

 1.5.3. higiēna;  

 1.5.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

II. Uzraudzība un informēšana 

Pirms ierašanās izglītības iestādē: 

2. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un skolēnu atbildību. 

3. 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. Ja bērnam ir alerģiskas vai hroniskas augšējo elpceļu saslimšanas, 

iesniegt ārsta izziņu skolas medmāsai 203.kabinetā vai e-pastā kcv.medmasa@inbox.lv. 

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

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

(turpmāk- SPKC) izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu 

nosaka SPKC. 
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5. 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. 

6. 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. 

Kuldīgas Centra vidusskolā: 

Izglītojamajiem  

7. Klases audzinātājs un mācību stundu skolotāji pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo 

veselības stāvoklim. 

8. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums):  

8.1. Izolē izglītojamo atsevišķā telpā - 102.kabinetā - un, ja tas nepieciešams atbilstoši 

izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms 

tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku 

vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – sejas masku vai sejas vairogu. 

8.2. Skolas medmāsa sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes 

ārstu. 

8.3. Izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies skolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem.  

8.4. Ja darbiniekam vai izglītojamajam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

8.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, skola rīkojas atbilstoši skolas infekcijas 

slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 

sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar 

izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu 

telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās 

reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv. 

8.6. Ja izglītojamajam vai skolas darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija un šis 

gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar Kuldīgas Centra vidusskolu, SPKC epidemiologi 

noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 

individuālas rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas 

noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai. Tādā gadījumā skolas direktorei ir 
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pienākums pildīt SPKC norādījumus. Skolas direktore par šo faktu un saņemtajiem SPKC 

norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes 

valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja skolai tiek noteikta karantīna.  

Darbiniekiem  

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

10. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja novērojamas 

infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot 

darba devēju. 

11. Ja darbinieka mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības 

loceklim 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. 

12. Ja Kuldīgas Centra vidusskolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir 

pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas medmāsu  

un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams 

kontakts ar citiem cilvēkiem skolā  vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku 

vai mutes un deguna aizsegu. 

13. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas 

lapu).  

III. Distancēšanās un piesardzības pasākumi 

14. Par atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību 

norīkota skolas medmāsa. Iestādes darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie 

pārstāvji ir informēti par minēto procesu un atbildīgo personu un kontaktinformāciju. Ir 

izveidota infografika, kura publicēta skolas mājaslapā, skolas sociālo tīklu vietnē un pārsūtīta 

skolēniem, vecākiem un darbiniekiem e-klasē. 

15. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, Kuldīgas Centra vidusskola nosaka skolas rīcībā esošo 

visu telpu kopumu mācību organizācijai un klašu vai grupu izvietošanai. 

16. Līdz epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās brīdim mācības organizēt klātienē. 

17. Ir apzināti un noteikti  komunikācijas kanāli  ar izglītojamiem un viņu vecākiem vai 

likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem (e-klase, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas. 

Informācija ir pieejama e-klasē. 

18. Organizējot ārpusstundu aktivitātes, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās 

un higiēnas prasību ievērošanu.  

19. Skola organizē mācību procesu un aktivitātes pa skolēnu grupām (viena skolēnu grupa ir vienā 

stāvā esošās klases).  

 



 

1.STĀVS 2.STĀVS 3.STĀVS 4.STĀVS 

1.A 107 1.C 215 6.A 312 5.A 413 

1.B 108 2.A 217 6.C 305 5.B 411 

2.B 104 3.A 208 7.A 306 7.C 409 

2.C 106 3.B 216 7.B 311 8.A 402 

4.A 103 3.C 209 8.B 302 9.A 412 

6.B 109 4.B 214 9.B 307 10. 407 

9.C 100 5.C 205 11.M 309 12.MV 406 

7.d 113 
  

11.V 313 
  

20. Skolā ir noteikta kārtība ienākot un izejot, lai novērstu izglītojamo drūzmēšanos  

20.1. divas ieejas – centrālā un pie garderobes; 

20.2. viena izeja pie bibliotēkas, kas ved uz skolas iekšpagalmu.  

21. Lai novērstu drūzmēšanos, tiek organizēta skolēnu plūsma 

21.1. pirmā korpusa kāpnes uz augšu;  

21.2. otrā korpusa kāpnes uz leju.  

22. Skolas telpās ir izvietotas vizuālas distancēšanās un pārvietošanās norādes. 

23. Vecāki skolā neienāk, pirmo klašu skolēnu vecāki bērnus pavada līdz ieejai skolā, 

skolēnus nodod skolotāju palīgam vai klases audzinātājam. 

24. Vecāki un citi apmeklētāji apmeklē izglītības iestādi, iepriekš saskaņojot vizītes datumu, 

laiku un tikšanās vietu. 

25. Ar skolā noteikto kārtību skolēni tiek iepazīstināti 2.septembrī. 

26. Ēdināšana tiek nodrošināta, ņemot vērā skolēnu izvietojumu pa stāviem, lai mazinātu to 

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

savstarpējo sastapšanos: 

10:10 – 10:25 1.a, 1.b, 2.b, 2.c 

10:50 – 11:05 4.a, 6.b, 9.c, 7.d 

11:05 – 11:20 4.b, 5.c 

11:20 – 11:35 1.c, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c 

12:00 – 12:20 6.a, 6.c, 7.a, 7.b, 8.b, 9.b, 11.m, 11.v  

13:00 – 13:15 5.a, 5.b, 7.c, 8.a, 9.a, 10., 12.mv  

 

27. Skolas kafejnīcas darba laiks no pl.7.30 - pl.9.20 un pl.13.30 - pl.15.00, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

28. Vienu starpbrīdi dienā izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja pavadīt skolas teritorijā 

ārpus telpām, pēc norādītā grafika. 



 

pēc 

3.stundas 

6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 8.B, 9.B, 11.M, 11.V pie galvenās ieejas 

5.A, 5.B, 7.C, 8.A, 9.A, 10., 12.MV skolas iekšpagalmā 

 
 

 
pēc 

4.stundas 

1.A, 1.B, 2.B, 2.C, 4.A, 6.B, 9.C, 7.D pie galvenās ieejas 

1.C, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.B, 5.C skolas iekšpagalmā 

29. Ir noteikta atbildīgo personu dežūras gaiteņos, ēdamzālē, pie ieejas un izejas. 

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

pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai 

“Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu 

noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk 

atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk 

pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas 

un informāciju tālākai rīcībai. 

IV. Higiēnas nodrošināšana 

31. Skolā ir izvietota izglītojamajiem pieejama skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu. Video filma par pareizu roku mazgāšanu tiek demonstrēta skolas TV. 

32. Skolas medmāsa veic izglītojošas pārrunas par pareizu roku mazgāšanu un citām higiēnas 

prasībām. 

33. Skolā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

34. Regulāri tiek vēdinātas telpas, tīrītas visas koplietošanas virsmas. 

V.Noslēguma jautājumi 
35. Ir izstrādāta kārtība, kura ir pieejama izglītojamo vecākiem un citām personām, saskaņota 

ar dibinātāju un publiski pieejama tīmekļa vietnē 

http://kcv.kuldiga.lv/samplepage/sakums/dokumenti/ 

36. Kārtība par Kuldīgas Centra vidusskolas piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19     

infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņota Skolas padomes sanāksmē protokola Nr.2 no 

25.08.2020. 

Direktore      B.Freija 

 

 

Saskaņots ar dibinātāju 

Kuldīgas novada pašvaldība 

 

____________________ 
             amats 

 

____________________ 
   datums 
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