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Maltas vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība 

ar  2022.gada  1.septembri. 

  Izdota  saskaņā  ar  Ministru kabineta  noteikumiem Nr.662. no 28.09.2021. “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,Ministru kabineta 2022.gada 

23.augusta  Nr.530.grozījumiem  Ministru kabineta  noteikumos Nr.662. no 28.09.2021. 

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

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka, kā Maltas vidusskolā, turpmāk izglītības iestādē tiek  organizēts  mācību  

process klātienē epidemioloģiski drošā vidē  Covid-19  infekcijas  laikā, kā  arī, kā  tiek  

nodrošināti  epidemioloģiskās  drošības un  piesardzības  pasākumi. Paaugstinoties 

saslimstībai, izglītības iestāde var noteikt īslaicīgas izmaiņas mācību darba organizācijā 

atbilstoši situācijai izglītības iestādē. 

 

2. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, izglītojamo 

vecākiem, kā  arī  citām  personām, kas  apmeklē  izglītības iestādi. 

 

II  Testēšana 

3. Izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības grupas darbiniekiem, 1.-9.klašu izglītojamiem,   

izglītības iestādes darbiniekiem) tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti. Testētas tiek tikai 

personas ar simptomiem, vai tieša augsta riska kontakta gadījumā (piem. saslimušais mājās). 

Nav nepieciešams pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot 

gadījumus, ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. 

 

4. Izglītojamā vecāki (likumiskie pārstāvji) informē izglītības iestādes vadītāju par izglītojamā 

inficēšanos ar Covid-19 un  atrašanos izolācijā. Izolāciju pārtrauc ar ārstējošā ārsta atļauju. 

Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-Cov-2 vīrusu vai ir pozitīvs 

antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot nosacījumus un piedalīties izglītības 
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procesā, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanas pagājušas ne mazāk kā septiņas 

dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes izglītības procesā viņam nav 

slimības pazīmju. 

 

III Sejas maskas 

5. Nav pienākums lietot sejas maskas. Paaugstinoties saslimstībai izglītības iestādē, var noteikt 

masku lietošanu īslaicīgi kā daļu no pasākumiem saslimšanas ierobežošanai. Pie augsta 

saslimstības līmeņa- lieto atbilstoši vispārējam regulējumam publiskajā telpā un sabiedriskās 

iestādēs. Izglītojamie līdz 12 gadu vecumam lieto vairākkārt lietojamās  auduma maskas. 

Izglītojamie virs  12 gadiem un darbinieki lieto medicīniskās maskas, tās regulāri mainot. Ja 

persona vēlas, var lietot sejas masku, kā arī paaugstinātas drošības masku (piem.FFP2). 

 

IV Telpu vēdināšana 

6. Nodrošināt regulāru visu mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros un ikreiz, 

kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 

ppm. 

7. Regulāra mācību telpu vēdināšana: 

7.1. visas mācību telpas dienas sākumā, plaši atverot visus logus un, ja iespējams, arī durvis; 

7.2. vēdinot mācību telpas pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes ( ziemā 5 minūtes), 

gaiteņus pēc katra starpbrīža vismaz 10-20 minūtes ( ziemā 5 minūtes) maksimāli 

atverot logus; 

7.3. mācību dienas beigās vēdināt klašu telpas un gaiteņus vismaz 15 minūtes atverot plaši 

logus. 

8. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu mācību telpās, jāievēro šādi telpu 

vēdināšanas pamatnosacījumi: 

8.1. vēdināšanas laikā telpā neuzturas izglītojamie; 

8.2. vēdināšana tiek veikta ar pilnībā atvērtu logu (-iem); 

8.3. starpbrīdim atvēlētais laiks tiek maksimāli izmantots vēdināšanai. 

9. Ja nepieciešams mācību stundu laikā tiek veidotas pauzes un ik pēc 20/30 minūtēm tiek 

vēdinātas mācību telpas vismaz 10 minūtes (ziemā 5 minūtes). 

 

V Mācību  procesa  norise 

 10.  Mācību procesu izglītības iestādē īsteno klātienē atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai, 

ievērojot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošība protokolus vai 

rekomendācijas (tai skaitā  informēšanas, kontaktu samazināšanas un  distancēšanās, sejas 

masku lietošanas, telpu vēdināšanas un higiēnas pamatprincipus, izolācijas, nosacījumus) un 

novērš inficēšanās riskus apkārtējiem. 

11. Mācību process izglītības iestādē notiek atbilstoši noteiktajam  mācību  priekšmetu  un   

stundu    sarakstam, kā  arī  noteiktajam zvanu  sarakstam, kurš  atsevišķām  klasēm  var  

atšķirties.  

12. Lai ierobežotu kontaktēšanos klasei (apvienotajai klašu grupai) ar citu klasi (apvienoto klašu 

grupu): 



12.1. izglītības iestādē mācību  stundas  tiek  organizētas  pa klasēm nevis  kabinetiem, 

izņemot  mācību  procesa  nepieciešamību (sports un veselība, tehnoloģiju praktiskās 

nodarbības, informātika, laboratorijas, pētnieciskie  darbi, mūzika, vizuālā māksla 

u.c.); 

12.2. starpbrīžos izglītojamiem pārsvarā uzturēties gaitenī, citā mācību kabinetā, ārtelpās, 

lai netraucētu  telpu  vēdināšanai. 

13. Vecākiem/ izglītojamā likumīgajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais 

neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas 

pazīmes. Visos  gadījumos, kad  izglītojamais  neierodas  izglītības  iestādē, vecākiem  ir  

jāinformē iestāde  par izglītojamā prombūtnes iemeslu. 

14. Izglītības iestāde atbilstoši dibinātāja noteiktajai kārtībai, kādā pieņem un saskaņo lēmumus  

par attālinātā mācību procesa īstenošanu un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai īsteno 

attālināti: 

14.1. pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem),pamatizglītības pakāpes 

izglītojamiem, ja izglītības programmas īstenošanas vietā izsludināta karantīna. 

14.2. var īstenot attālināti: 

14.2.1. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija; 

14.2.2. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību 

procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai dibinātāja noteiktu pamatotu 

iemeslu dēļ; 

14.2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem ir 

paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes noslēgumā 2022./2023.mācību 

gada; 

14.2.4. individuālas konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riskam pamatizglītības pakāpē. 

14.2.5. 1.-9.klašu izglītojamiem, ja vismaz 1/3 no attiecīgās klases izglītojamiem 

izglītības procesu īsteno attālināti, ir izsludināta izglītības programmas īstenošanas 

vietā karantīna. 

14.2.6. rotācijas kārtībā ne vairāk kā piecas darbdienas mēnesī 10.-12.klašu 

izglītojamiem;  

14.2.7. Attālināto mācību procesu organizē atbilstoši Kārtībai, kādā tiek nodrošināts 

un organizēts attālinātais mācību process Maltas vidusskolā. 

 

VI Interešu izglītība  

15. Interešu izglītības nodarbības notiek  klātienē atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai ievērojot 

vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošība protokolus vai rekomendācijas (tai 

skaitā  informēšanas, kontaktu samazināšanas un  distancēšanās, telpu vēdināšanas un 

higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas  nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus 

apkārtējiem. 

16. Izglītības iestādes vadītāja nosaka kārtību, kādā tiek organizētas interešu izglītības 

programmas nodarbības (t.sk. nodarbību norises grafiks, telpu vēdināšanas, dalībnieku 

plūsmas, nedrūzmēšanās u.c. nosacījumi), koplietošanas telpu izmantošana, trešo personu 

klātbūtne nodarbībās un skolas telpās. 

  

VII Ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi 
17. Ēdināšanu organizē ievērojot distancēšanos starp klasēm un izglītojamiem. Ja paaugstinās 

saslimstība izglītības iestādē, tiek ievērota distancēšanās, četros ēšanas starpbrīžos, ēdamzālē 



klase (apvienotā klašu grupa)       atrastos vismaz  2  metru  attālumā  viena  no  otras. Ārkārtīgi 

augstas saslimšanas gadījumā- maltīte līdzņemšanai. Pastiprinātas vēdināšanas, higiēnas un 

dezinfekcijas prasības. 

18. Izglītības iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu (daļēji – pirmsskolas grupa, 

sākumskolas posms) vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) pie iestādes ieejas vai teritorijā, 

veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, 

piemēram, līnijas uz zemes un sienām. 

19. Izglītojamie nenes  uz  izglītības  iestādi  rotaļlietas  no  mājām. 

20. Izglītības iestādē izglītojamie un darbinieki uzturas maiņas apavos. 

21. Pasākumi izglītības iestādē tiek organizēti ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un  

atbilstoši vispārējam regulējumam valstī. 

 

VIII Epidemioloģisko  drošības pasākumu ievērošana 

22. Lai  ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni 

un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām  

ārā.  Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās 

lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem 

roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nepieskaries sejai (acīm, degunam, mutei) ar nemazgātām 

rokām. 

23. Klašu audzinātāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā 

publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

24. Roku dezinfekcijai pieejamās vietās izvietoti  70% spirtu saturoši roku dezinfekcijas 

līdzekļi. 

25. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus 

dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, 

krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru. 

26. Jāierobežo tekstilizstrādājumu, kā, piemēram, tepiķi, spilveni, sēžammaisi u.tml. 

izmantošana izglītojamo rotaļu un atpūtas zonā. 

27.  Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu  un  koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz 

reizi 3 stundās. 

28.  Izglītības iestādē darbiniekiem, izglītojamajiem  un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot 

skaidri salasāmas norādes. Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās 

norādes. 

29.  Izglītības iestādē ir jāizvieto visiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu 

par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās: “Bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, 

īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc 

tualetes apmeklējuma! Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficē rokas ar spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem! Atceries, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, 

telefonu virsmas, var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās 

regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus! Nepieskaries sejai (acīm, 

degunam un mutei) ar nemazgātām rokām!”. 

30.  Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās izglītības iestādes telpās un tās apkārtnē. 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be


31. Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni 

izglītības iestādē. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic pedagogi - vizuāls novērojums 

un īsas pārrunas ar izglītojamo  vai  izglītojamā  vecākiem. 

32. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā 

arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

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

darbnespējas lapu). 

 

IX Rīcība  epidemioloģiskās  situācijas pasliktināšanās gadījumos 

33. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), izglītības 

iestāde: 

33.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās  

ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni; 

33.2. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai  arī  nogādā  

izglītojamo  mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;  

34.  Ja  kādai  klasei vai  visai  izglītības  iestādei  tiek  noteikta  attālinātā  mācīšanās, obligātā  

vecuma  izglītojamajiem dibinātāja  noteiktajā  kārtībā  tiek  nodrošinātas  brīvpusdienas. 

 

X  Izglītības iestādes  apmeklētāju  pieņemšanas kārtība 

35. Par izglītības iestādes apmeklēšanu nepieciešams sazināties pa tālruni. 

36. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja 

vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku. Apmeklētājs  rakstveidā 

apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimību pazīmju un tā nav bijusi kontaktā ar 

personām, kurām noteikta izolācija. Apmeklētājus reģistrē iestādes  vadītāja  norīkots  

darbinieks. 

XI  Komunikācija  un  atbildības 

37.  Atbildīgie  par  izglītojamo  un  viņu  vecāku iepazīstināšanu  ar  kārtību ir klašu  audzinātāji. 

Izglītojamie iepazīšanos ar kārtību apliecina ar parakstu e-klases izdrukā, 

vecāki/likumiskie pārstāvji parakstu lapā. 

38.  Atbildīgais par  epidemioloģisko  prasību  ieviešanu  un  koordinēšanu  ir izglītības iestādes 

vadītāja. 

39. Atbildīgais  par  epidemioloģisko  prasību  ievērošanu (informēšanas, kontaktu mazināšanas 

un distancēšanās, testēšanas organizācija, sejas masku lietošanas, telpu vēdināšanas, 

higiēnas pamatprincipu, veselības stāvokļa uzraudzība, plūsmu organizēšanu un kontrole, 

trešo personu (arī vecāku/likumisko pārstāvju) apmeklējumi)  ir atbildīga izglītības iestādes 

vadītāja, attiecīgi  pedagogi,  darbinieki katrs savā darba vietā, bet  par testēšanas norisi un  

dezinfekcijas  līdzekļu  nodrošināšanu – saimnieciskās  daļas  vadītāja. 

40. Atbildīgais  par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu  ir: 

40.1. mācību procesa laikā -  pedagogi; 

40.2. ārpusstundu pasākumu laikā - pagarinātās dienas grupas skolotāji, pulciņu skolotāji, 

klašu audzinātāji; 

41. Izglītības iestādes  komunikācijas kanāli: 



41.1. ar izglītojamajiem ir: e-pasts, tālrunis, WhatsApp, e-klase, tīmekļvietne 

skola.malta.lv - atbildīgi  klašu  audzinātāji; 

41.2. ar izglītojamo vecākiem vai  to  likumiskajiem pārstāvjiem  ir: e-pasts, tālrunis,  

WhatsApp, e-klase, tīmekļvietne - skola.malta.lv - atbildīgi  klašu  audzinātāji; 

41.3. ar  dibinātāju un Izglītības kvalitātes valsts  dienestu  ir izglītības iestādes  vadītāja. 

 

XII  Noslēguma  jautājumi 

42.Kārtība  stājas  spēkā  ar  2022.gada  1.septembri. Situācijā, kad valstī  epidemioloģiskā  

drošība  COVID 19  infekcijas izplatībai nebūs  jānodrošina, kārtība  atceļama  ar  izglītības 

iestādes  vadītāja rīkojumu. 

 

 

          Direktore:                                                                            Vinera Dimpere 

 
 


