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Kārtība, kādā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā tiek veikti epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  

noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Noteikumi nosaka kārtību un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, 

personas veselības stāvokļa uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai 
skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, 
koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.  

1.2. Katra personīgā atbildība ir par drošības pasākumu ievērošanu un veselības stāvokli, lai 
neapdraudētu pašiem sevi un apkārtējos (skatīt 1., 2. pielikumu). 

1.3. Mācību procesu skolā organizē klātienē, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 
noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid–19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”, to grozījumus un no tiem izrietošās prasības.   

1.4. Klātienē mācību procesā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai 
ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, kuru 
uzrāda skolas norādītajai atbildīgajai personai, piedalās: 
1.4.1. nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē; 
1.4.2. nodarbinātie un izglītojamie neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) 
programmās. 
1.4.3. Covid–19 testu neveic personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. 

1.5. Pagarinātās grupas Skolas ielā 2, Grobiņā darbojas, ievērojot piesardzības un drošības 
pasākumus – roku dezinfekciju, koplietošanas telpu un koplietošanas virsmu regulāru 
dezinfekciju, telpu vēdināšanu. Telpā uzturas normēts skolēnu skaits – līdz 20 
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skolniekiem, pēc iespējas ievērojot distancēšanos. Ik pēc 2 stundām notiek dalībnieku 
maiņa. 

1.6. Mācību process tiek organizēts pa klasēm, izmantojot, galvenokārt, blokstundu 
principus. 1.-4. klases atrodas savās klasēs, 5.-12. klasēs mācību process notiek pēc 
mācību priekšmetu kabinetu principa. 
Pa mācību telpām pārvietojas 1.- 4. klašu skolotāji, izņēmums ir datorklase, mūzikas un 
mājturības kabineti un sporta zāle. Sporta nodarbības maksimāli notiek ārā, atbilstoši 
laika apstākļiem. 

1.7. Mācību process var tikt nodrošināts šādi: 
1.7.1. klātienes mācības, atbilstoši šai kārtībai; 
1.7.2. daļēji attālinātas mācības (ja kāds no skolotājiem ir slims, atrodas pašizolācijā vai 

karantīnā), atbilstoši tiešsaistes infografikai (skatīt 3. pielikumu); 
1.7.3. attālinātas mācības (lielākā daļa skolotāju ir slimi, atrodas pašizolācijā vai 

karantīnā, visai klasei noteikta pašizolācija), atbilstoši šai kārtībai un tiešsaistes 
mācību darba infografikai. 

2. Informēšanas pasākumi: 
2.1. Skolā, atbildīgā persona, kura koordinē noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un 

uzraudzību ir medmāsa Inga Mače. Kapsēdē – Anita Dejus. 
2.2. Skolā uzturas tikai skolai pietuvinātas personas – skolotāji, skolēni, tehniskie darbinieki 

un dibinātāja pārstāvji. Skolēnu vecāki un personas, kas veic apkalpošanas darbus, drīkst 
ienākt līdz dežurantes postenim. Konkretizējot iemeslu, tiek sniegtas tālākās norādes. 

2.3. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 
izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

2.4. Galvenais komunikācijas kanāls ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem ir e-klase. 
2.5. Katru rītu, pēc nepieciešamības klases kolektīvā, klases audzinātājs organizē 5-10 minūšu 

informatīvos brīžus. 
2.6. Mācību priekšmeta skolotājs drīkst un ir ieteicams organizēt mācību stundas skolas 

teritorijā vai tuvākajā apkārtnē. Izejot no skolas, jāveic ieraksts žurnālā pie dežurantes. 
Atkārtota instruktāža nav nepieciešama, ja tā ir veikta mācību gada sākumā. Ieteicams 
atgādināt normas par uzvedību sabiedriskās vietās. 

2.7. No plkst. 8.30 līdz atbilstošās klases pēdējās mācību stundas beigām skolēniem būs 
iespēja izkļūt no skolas tikai organizēta mācību procesa (sporta stundas, mācību stundas 
ārpus skolas u.c.) ietvaros. 

2.8. Skolas telpās, redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes par ieteicamo 2 m 
distances ievērošanu no citām personām. 

2.9. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 
ievērošanu. 

2.10. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skolas direktore 
Laila Urbāne, mob.29852553 par skolēnu konstatētu Covid-19 infekciju. 

2.11. Skolēnu vecākiem jāinformē klases audzinātājs, ja skolēns nav ieradies skolā un jāmin 
iemesls. Informēšana notiek pēc klases audzinātāja un vecāku vienošanās, ieteicamais 
variants – e-klasē kavējumu pieteikums. 

2.12. Ja skolā tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad izglītības iestādes vadītājam nekavējoties, 
ir jāinformē Dienvidkurzemes novada Civilās aizsardzības komisijas vadītājs, 
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, mob.tel.28001180. 
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3. Skolēnu pārvadājumi 
3.1. Skolēni uz skolu tiek atvesti ar pašvaldības un uzņēmuma transportu, izņēmuma 

gadījumā izmantojot sabiedriskos transportlīdzekļus. Transportlīdzekļos izmantot sejas 
maskas.  

3.2. Atbildību par skolēniem, kuri brauc no citām pašvaldībām, uzņemas viņu vecāki. 
3.3. Mācību ekskursijas tiek organizētas vienas klases robežās, izmantojot tikai pašvaldības 

transportu. 

4. Distancēšanās pasākumi: 
4.1. Ieeja skolā Grobiņā tiek nodrošināta pa 2 galvenajām ieejām, Kapsēdē – pa galveno ieeju. 
4.2. Garderobes plūsmu organizē paši skolēni un dienas apkopēja. Uzturēšanās šajās telpās 

notiek tikai atbilstoši nepieciešamībai pārvilkt maiņas apavus un virsdrēbes. 
4.3. Skolēni visu mācību dienu atrodas stundu sarakstā norādītajās mācību telpās. Skolas 

gaiteņos skolēni atrodas tikai mainot mācību telpas. 
4.4. Mainot telpas, klases skolēni pārvietojas vienkopus un skolotāju pavadībā, ja tas ir 

nepieciešams.  
4.5. Distances ievērošana starpbrīžu laikā ir nodrošināma iespēju robežās. Starpbrīžus 

organizē mācību priekšmetu skolotāji, lai tie nenotiktu vienlaicīgi visām klasēm un 
nodrošinātu skolēnu plūsmu nepārklāšanos. 

4.6. Pārvietojoties pa skolas ēku ievērot plūsmas virziena norādes.  

5. Higiēnas pasākumi: 
5.1. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus, mācību 

grāmatas u.c. 
5.2. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes 

apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. 
5.3. Skolā ar skaidri salasāmu un pieejamu informāciju ir nodrošinātas vietas, kur iespējams 

dezinficēt rokas ar 70% etanola šķīdumu vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir 

iedarbīgs pret koronavīrusiem (apvalkotajiem vīrusiem). 

5.4. Tiek nodrošināta regulāra mācību telpu vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros, par 

tās izpildi atbildīgs mācību priekšmeta skolotājs.  

5.5. Pamatskolas un vidusskolas posmā fizisku izkustēšanos, telpu vēdināšanu un aktivitātes 

svaigā gaisā organizē mācību priekšmetu skolotāji.  

5.6. Koplietoto telpu tīrīšana, dezinfekcija notiek 1 x 1 stundā; 
5.7. Datorklasē, mūzikas un mājturības kabinetos koplietotās virsmas tiek tīrītas pēc katras 

klases. To veic mācību priekšmeta skolotājs un/vai dienas dežurante, izmantojot 
dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). 

5.8. Skolotājiem mainoties pa klasēm, par koplietoto virsmu dezinfekciju atbild tas, kurš 
pabeidz darbu. 

5.9. Telpu uzkopšanu veic pēc mācību stundām. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas 

koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 

u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta 

šķīdums). 

5.10.  Izglītības iestādē mācību procesā sejas maskas nelieto: 

5.10.1. 1. – 3. klases skolnieki; 

5.10.2. Izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

5.10.3. Nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 
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5.10.4. izglītojamie ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem, kuru dēļ viņiem trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega 

lietošanai. 

6. Veselības stāvokļa uzraudzīšana: 
6.1. Nodrošināt izglītojamo un nodarbināto iknedēļas testēšanu atbilstoši Veselības 

ministrijas noteiktajam algoritmam. Covid–19 testu neveic izglītojamie un nodarbinātie 

ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

6.2. Vecāki skolēnu nesūta uz skolu, ja tam novērojamas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. 

6.3. Ja skolēnam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 
(temperatūra, drudzis, klepus, elpas trūkums), tad viņš tiek nosūtīts uz apskati pie skolas 
medmāsas. Ja medmāsa konstatē saslimšanu, tālāk sazinās ar skolēna vecākiem vai 
likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski 
kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, ka bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un 
atgriezīsies skolā saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

6.4. Ja iestādes 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 Iestādes atbildīgo 
personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 
Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 
darbnespējas lapu). 

6.5. Ja darbiniekam vai skolēnam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 
izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

6.6. Ja darbinieks vai skolnieks ir bijis saskarē ar Covid-19 saslimušo, tad darbiniekam vai 
skolēnam ir jāievēro 14 dienu karantīna. Karantīnu var pārtraukt veicot testu desmitajā 
dienā un saņemot negatīvu rezultātu. 

7. Izglītojamo ēdināšanas organizēšana: 
Grobiņā – 1., 2. klasēm – plkst.10.50 un 5. klašu skolēniem, kuriem piešķirtas 
brīvpusdienas, vai ir vecāku apmaksātas pusdienas; 
Grobiņā – 3., 4. klasēm – plkst.11.35 un 6.klašu skolēniem, kuriem piešķirtas 
brīvpusdienas, vai ir vecāku apmaksātas pusdienas ; 
Grobiņā – 7. - 12. klasēm – plkst.12.25; 
Skolas kafejnīca pieejama no plkst.8.00 – 8.30 un no plkst. 12.30 – 15.00; 
Kapsēdē – 1.-4. klasēm – plkst. 11.05; 
Kapsēdē – 5.-9. klasēm - plkst.12.05. 
 

8. Mācību stundu sākuma un beigu laiki: 
8.1. Grobiņā: 

0. 7.45 - 8.25 

1. 8.30 - 9.10  

2. 9.15 – 9.55  

3. 10.05 - 10.45  

4. 10.50 – 11.30  

5. 11.35 – 12.15  

6. 12.25 – 13.05  

7. 13.15 – 13.55  
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8. 14.00 – 14.40  

9. 14.45 - 15.25 

10. 15.25 – 16.05 

 
8.2. Kapsēdē:  

0. 7.55 - 8.35 

1. 8.45 - 9.25  

2. 9.35 - 10.15  

3. 10.25 - 11.05  

4. 11.25 – 12.05 

5. 12.25 - 13.05  

6. 13.15 - 13.55  

7. 14.05 - 14.45  

8. 14.55 - 15.35  

 

9. Interešu izglītības īstenošana: 
9.1. Ja izglītojamajam ir veikta iknedēļas testēšana, tad viņš ir tiesīgs piedalīties klātienē 

interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, uzrādot atbildīgajai 

personai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid–19 negatīvu testa rezultātu. 

9.2. Ja interešu izglītības programmas un profesionālās ievirzes izglītības programmas 

īstenošanā vienlaicīgi ar personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts, piedalās ari personas ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-

19 negatīvu testa rezultātu, tad iekštelpās vienlaikus neatrodas vairāk kā 20 personas. 

Minētais nosacījums neattiecas uz sporta treniņu (nodarbību) norisi. 

9.3. Peldēšanas nodarbības (2.-6. klases) ir atļautas tikai pa klašu grupām.  
9.4. Pēc nodarbībām veic koplietošanas virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, 

krēslu roku balstu, inventāra) u.c. priekšmetu dezinfekciju. To veic vakara apkopēja. 
9.5. Nodarbību ilgums iekštelpās ar pārtraukumu ik pēc 1 stundas un pārtraukuma laikā 

nodrošināta telpu vēdināšana 10-15 minūtes. 

10. Ārpusstundu aktivitātes: 
10.1. Atļauts organizēt nodarbības iekštelpās ne vairāk kā 20 personām, ārpus telpām ne vairāk 

kā 40 personām.  
10.2. Pirms organizēt ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar skolēnu pieskatīšanu 

(pagarinātā grupa) un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu 
grupu vai klašu skolēniem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem, izvērtēt 
un mazināt riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu. 

10.3. Visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai skolēnu grupai vai klasei atsevišķi, 
iespēju robežās mazinot to bērnu skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās 
mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos. 

10.4. Iespēju robežās ārpusstundu aktivitātes veikt āra apstākļos. 
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11. Noslēguma jautājumi: 
11.1. Kārtība var tik grozīta, vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
11.2. Skolas darbinieki, skolēni un skolēnu vecāki/likumīgie pārstāvji tiek iepazīstināti ar 

“Kārtību, kādā Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā, tiek veikti epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

11.3. Iestāde informē darbiniekus, skolēnus, 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. Detalizētu informāciju par lietotni 
var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“. 

 
 

Direktore                                                                                                                 L.Urbāne 

 

Otaņķe 29449686 


