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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Kuldīgā

30.08.2021. Nr.2

Kārtība par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai

„Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru

kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

infekci izplatības ierobežošanai”

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk — Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības

procesu Kuldīgas Centra vidusskolā (turpmāk — Skola), nodrošinot drošu izglītības

procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-
19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360
*Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

(turpmāk — MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un
personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:
2.1. informēšana;

2.2. distancēšanās;
2.3. higiēna;

2.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

3. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Noteikumi nosaka:
3.1. informācijas apriti par kārtības ievērošanu;

3.2. darba dienas organizās



3.3. izglītojamo drošību un kārtību, nosakot Skolas vadītāja un darbinieku rīcību,

ja tiek konstatēta iespējamā inficēšanās ar Covid-19 infekciju;
3.4. kārtību, kādā Skolā uzturas nepiederošas personas;
3.5. izglītojamā tiesības;
3.6. izglītojamā pienākumus.

4. Darbā ar izglītojamo tiek ievērota konfidencialitāte. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības
likumā noteikto, informācija, kuru par izglītojamo ieguvis Skolas darbinieks, ir

ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākajai
attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Visi ar Covid-19
infekcijas izplatību saistītie dokumenti glabājas pie direktores vietnieces, atbildīgās par
Covid-19 protokola ievērošanu.

5. Skolā neuzturas izglītojamie, darbinieki un citas personas ar akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

HI. Informācijas aprite un darba dienas organizācija

6. Informācijas apriti par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai iestādē organizē direktora vietnieki mācību un audzināšanas
darbā.

7. Informācija par kārtību ir pieejama izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem E-
klase un Skolas mājas lapā. Apmeklētāji ar kārtību tiek iepazīstināti ierodoties Skolā.

8. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19
piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

9. Skolēni var piedalīties mācībās ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai
ar negatīvu Covid-19 testu;

10. Darbinieki var piedalīties izglītības procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

11. Testēšana notiks katru nedēļu.
12. Skolēni, ierodoties iestādes telpās, dezinficē rokas.

13. Vecākiem iekšējās kārtības noteikumu noteiktā kārtībā nekavējoties jāinformē Skolu

par:

13.1. izglītojamam konstatētu Covid-19 infekciju;
13.2. izglītojamā mācību stundas kavējumu, kurš saistīti ar Covid-19 infekcijas

izplatības ierobežošanu.



14.

15.

16.

17.

Izglītojamo atrašanos Skolas telpās un kustību tajās, mācību telpas dezinfekciju un
vēdināšanu organizē klases skolotājs.

Izglītojamais Skolā ierodas savlaicīgi un, ievērojot sociālo distancēšanos, dodas uz
mācībutelpu un ievēro mācību procesa norises kārtību (skat. pielikumu Nr.1)
Uzreiz pēc mācību stundas beigām izglītojamie atstāj Skolas telpas vai dodas uz
nākamo nodarbību. Skolotājs, pēc iespējas, uzrauga izglītojamo sociālo distancēšanos
koplietošanas telpās.
Noteikumi mācību stundu laikā:

17.1. Pirms mācību stundas skolotājs organizē mācību telpas vēdināšanu,
dežūrapkopēja veic virsmu dezinfekciju.

17.2. Ja izglītojamais nevar apmeklēt mācību stundas Epidemioloģiskās drošības
pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai dēļ, viņa mācību
darbs tiek organizēts attālināti.

III. Skolas direktora un pedagogurīcība, ja tiek konstatēta iespējamā inficēšanās ar
Covid-19 infekciju

20. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes
(drudzis, klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjuktivīts, apgrūtināta elpošana),
darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un atstāj Skolas telpas, par to
informējot administrāciju.

21. Ja izglītojamam, atrodoties mācību iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis,
klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjuktivīts, apgrūtināta elpošana) tiek organizēta:

21.1 izolācija atsevišķā telpā;

21.2. pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešams;
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21.4.vecāku informēšana.

. sejas aizsegu lietošana;

22. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā
palīdzība.

IV. Kārtība, kādā Skolā un tās teritorijā uzturas nepiederošas personas

24. Izglītojamo vecākiem un Citām nepiederošām personām uzturēšanās Skolā ir atļauta
tikai iepriekš saskaņojot ar Skolas administrāciju (tālr.27020536) un ievērojot
sociālās distancēšanās prasības.



25. Nepiederošu personu uzturēšanās iestādē tiek reģistrēta žurnālā pie Skolas ēkas

uzrauga.
26. Pēc izglītojamo vecāku vai citu nepiederošo personu uzturēšanās Skolā, tiek

dezinficēts Skolas inventārs ar kuru minētām personām bijusi saskarsme.
Dezinfekciju organizē Skolas darbinieks, kurš uzaicinājis izglītojamā vecāku vai citu

nepiederošo personu.

V. Uzturēšanās kārtība Skolas koplietošanas telpās un to dezinficēšana

27. Izglītojamie Skolas koplietošanas telpās cenšas uzturēties pēc iespējas īsāku laiku un
ievēro sociālo distancēšanos.

28. Apkopējs veic regulāru koplietošanas telpu un tajās esošā inventāra un virsmu

dezinfekciju.
29. Skolas koplietošanas telpu dezinfekciju un tīrīšanu organizē saimniecības vadītājs.

VI. Noslēguma jautājumi

30. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1.septembrī.
31. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par

izglītojamā veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19

kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Dibinātājam un
atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

urāDirektore 4 B.Freija



Pielikums Nr.1

Kārtība, kādā organizējams mācību process
Kuldīgas Centra vidusskolas ēkās

2021./2022.m.g.

Dzirnavu iela 13
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v

v

v

9.a un 9.b klase.

Telpas tiek atslēgtas plkst.7.30.
Virsdrēbes atstāj pie mācību telpām.

Atsevišķa ieeja blakus Kuldīgas Centra vidusskolai un galvenajai manēžas ieejai.
Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem.

Uzturas 9.a un 9.b klases norādītajās telpās, starpbrīžos var uzturēties manēžas
ārtelpas teritorijā.

> Pusdienas tiek piegādātas plkst.12.00 vieglatlētikas manēžā. Tukšos pusdienu
traukus ievietot lielajā atkritumā maisā, kurš nolikts klases telpā.
Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā mācību stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante
ierodaspēc testiem.

Trešdienās pirms 1.mācību stundas priekšmeta skolotājs veic testa rezultātu
pārbaudi.
1.variants - Skolēns uzrāda izdrukātu sertifikātu vai testa rezultātu;
2.variants - Skolēns uzrāda elektroniski sertifikātu vai testa rezultātu (telefonā vai
citā viedierīcē).

Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020.

Piltenes iela 25
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T.a un 7.b klase.

Telpas tiek atslēgtas pikst.7.30.

Atsevišķa ēka (Gravas un Ventspils ielas krustojumā).
Virsdrēbes atstāj pie mācību telpām.
Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem.

Uzturas 7.a un 7.b klases norādītajās telpās, starpbrīžos ieteicams uzturēties skolas

ārtelpā.



> Pusdieno V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolas ēdnīcā plkst.12.10

v Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante ierodas

pēc testiem.

v Trešdienās pirms 1.mācību stundas priekšmeta skolotājs veic testa rezultātu

pārbaudi.

1.variants - Skolēns uzrāda izdrukātu sertifikātu vai testa rezultātu;

2.variants - Skolēns uzrāda elektroniski sertifikātu vai testa rezultātu (telefonā vai
citā viedierīcē).

v Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020.

Kalna iela 19
11., 12.m, 12.v, 8.b, 8.c, 7.c klase.

Telpas tiek atslēgtas plkst.8.00.
Virsdrēbes atstāj garderobē.

Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem.
vYv

v

v Uzturas klasēm norādītajās auditorijās, starpbrīžos uzturas klases auditorijā.
Pusdieno plkst.12.00 Ventspils ielā.v

v Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante ierodas

pēc testiem.

v Trešdienās pirms 1.mācību stundas priekšmeta skolotājs veic testa rezultātu
pārbaudi.

1.variants - Skolēns uzrāda izdrukātu sertifikātu vai testa rezultātu;
2.variants - Skolēns uzrāda elektroniski sertifikātu vai testa rezultātu (telefonā vai
citā viedierīcē).

> Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020.

Smilšu iela 6
10. un 8.a klase.

> Telpas tiek atslēgtas plkst.7.30.
> Virsdrēbes atstāj pie mācību telpām.
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> Ienākot skolā, gan skolēniem, gan darbiniekiem jāvelk maiņas apavi. Dodas uz
savām klašu telpām.
Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem.

Uzturas 10. un 8.a klases norādītajās telpās un koridoros.

10.klase pusdieno plkst.10.50 Ventspils ielā.
8.a klase pusdieno plkst.12.00 Ventspils ielā.

Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante ierodas

pēc testiem.

> Trešdienās pirms 1.mācību stundas priekšmeta skolotājs veic testa rezultātu
pārbaudi.

1.variants - Skolēns uzrāda izdrukātu sertifikātu vai testa rezultātu;

2.variants - Skolēns uzrāda elektroniski sertifikātu vai testa rezultātu (telefonā vai
citā viedierīcē).

Mācību ilgums:

Pirmdiena no plkst.8.30— 15.50

Otrdiena no plkst.8.30 — 15.50

Trešdiena no plkst.8.30—14.10
Ceturtdiena no plkst. 8.30 — 15.50

Piektdiena no pikst.8.30 — 15.00

Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020 un E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas iekšējās kārtības noteikumus.

la 6
4.a, 4.b,4.c, 5.a, 5.b., 6.a, 6.b, 6.c, 8.d klase

Telpas tiek atslēgtas plkst.7.30 un aizslēgtas plkst.16.30
Virsdrēbes atstāj garderobē.

> Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem.

Uzturas klases norādītajās telpās, starpbrīžos uzturas skolas koplietošanas telpās,
ieteicams uzturēties ārtelpā.

Pusdienas tiek piegādātas plkst.12.00 Vakara ielā klases telpā, pēc pusdienām
dodas klašu audzinātāju norīkoti klašu pārstāvji.



> Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante ierodas
pēc testiem.

> Trešdienās pirms 1.mācību stundas priekšmeta skolotājs veic testa rezultātu
pārbaudi.

1.variants - Skolēns uzrāda izdrukātu sertifikātu vaitesta rezultātu;
2.variants - Skolēns uzrāda elektroniski sertifikātu vai testa rezultātu (telefonā vai
citā viedierīcē).

> Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020.

Ventspils ielā 16
1.— 3.klase

Telpas tiek atslēgtas plkst.7.30 un aizslēgtas plkst.17.30v
Virsdrēbes atstāj garderobē

v
v

Masku lietošana atbilstoši epidemioloģiskajiem nosacījumiem.
v Uzturas klases norādītajās telpās, starpbrīžos uzturas skolas koplietošanas telpās,

ārtelpā tikai kopā ar klases audzi
1.a - 2.a klase pusdieno no plkst.10.00 — 10.50 Ventspils ielā.

āju vai pedagogu palīgu.
v
v 2.b- 3.c klase pusdieno no plkst.10.50 Ventspils ielā.

v Testēšana otrdienās. Atbildīgi par testu nodošanu un tabulas aizpildīšanu skolotāji,
kuriem otrdienās pie klases pirmā stunda. Pēc 1.mācību stundas laborante ierodas
pēc testiem.

v 1. - 3.klašu skolēnu vecāki trešdienas rītā līdz plkst.8.30 informē klases
audzinātāju par testēšanas rezultātu.

v Ievēro Kuldīgas Centra vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus Nr.9 no
10.08.2020.


