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Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g. 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu 
Covid – 19 infekcijas izplatību Bērzupes speciālā pamatskolā (turpmāk tekstā – 
Izglītības iestāde), lai pēc iespējas mazinātu izglītojamo, pedagogu un darbinieku 
inficēšanas risku, lai īstenotu mācību procesu klātienē, ievērojot tādus piesardzības 
pasākumus kā informēšana, disciplinēšana, higiēna, personas veselības stāvokļa 
uzraudzība.  

1.2. Noteikumi un izmaiņas tajos ir saistoši izglītojamajiem, pedagogiem, tehniskajiem 
darbiniekiem, vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem vai citām personām 
(pilnvarotajiem pārstāvjiem). 

1.3. Iestādē atbildīgās personas, kas koordinē noteikto prasību ieviešanu un veic 
pārraudzību, ir Iestādes direktors, direktora vietnieces, medicīnas māsa, ēku un 
apsaimniekojamās teritorijās pārzinis. 

 
2. Informēšanas pasākumi 

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

2.2. Skolas telpās, redzamās vietās (pie ieejas durvīm iestādē, skolas gaiteņos, ēdnīcā), 
skaidri salasāmas norādes par 2 m. distances ievērošanu no citu klašu 
izglītojamajiem. 

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

2.4. Izglītojamā vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē skolas 
direktoru par izglītojamā konstatētu Covid – 19 infekciju. 

2.5. Dienas ietvaros izglītojamie atrodas tikai izglītības iestādē, tās teritorijā, tiem 
aizliegts patvaļīgi atstāt iestādi, tās teritoriju. 
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2.6. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne, kuriem novēro elpceļu infekcijas slimību 
pazīmes (paaugstināta temperatūra (37,8°C), klepus, iekaisusi rīkle un apgrūtināta 
elpošana). 

2.7. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti iestādē, kā arī darbinieki 
netiek pielaisti pie darba pienākumu pildīšanas. 

2.8. Ja skolā tiek konstatēta Covid – 19 infekcija, tad izglītības iestādes vadītājam 
nekavējoties ir jāinformē Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) reģionālās 
nodaļas epidemiologs (kontakti saziņai sk. www.spkc.gov.lv./ Infekcijas slimību 
profilakses un pretepidēmijas pasākumu nodaļa, tālr. 67271738 vai 67270665). 
 

3. Distancēšanās pasākumi un veselības stāvokļa uzraudzīšana 
3.1. Ienākot skolā, ievērojot distancēšanos, skolēni dodas uz nozīmēto klases telpu. 
3.2. Starpbrīžos izglītojamie uzturas pie tās klases telpas vai mācību kabineta, kur 

paredzēta mācību stunda. 
3.3. Ja ķermeņa temperatūra ir paaugstināta, skolēns pie mācībām netiek pielaists ( 

skolēns uzturas izolatorā, kamēr vecāki to paņem no skolas), skolas atbildīgā 
persona (skolas māsa) sazinās ar izglītojamā vecākiem, kuri sazinātās ar ģimenes 
ārstu un nodrošinātu izglītojamā tālāko ārstēšanu. 

3.4. Ja skolas darbiniekam konstatē paaugstinātu ķermeņa temperatūru, tad no darba 
pienākumu veikšanas persona tiek atstādina, sazinās ar ģimenes ārstu, uzsāk 
ārstēšanos. 

3.5. Vecāki savlaicīgi informē izglītības iestādes klašu audzinātājus par bērna 
prombūtnes iemesliem. 

3.6. Sākot ar 2.septembri, vecāki atved savus bērnus līdz norādītajai ieejai skolā, kur tos 
sagaida klases audzinātājs, tālāk skolēns līdz savai klases telpai nokļūst pedagoga 
pavadībā. 

3.7. Starpbrīža laikā izglītojamie ievēro distancēšanās nosacījums.  
3.8. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta divās un trijās maiņās ievērojot distancēšanas 

nosacījumus, katrai klasei tiek norādīti galdi:  
3.8.1.  Brokastis   

Klases: Laiks: 

1. – 6., c1.- c7. kl. 8.00 – 8.15 

c8. – c9. kl., 9.1, 9.2, 9.3 grupas, 
programmas Ēdināšanas pakalpojumi 
“Virtuves darbinieki”, 7. – 9. klase 

8.30 – 8.45 

3.8.2.  Pusdienas  

Klases: Laiks: 

1.- 5., c8./c9. klase 11.20 – 11.35 

C. klases 12.15 – 12.30 

6. – 9. klase, programmas Ēdināšanas 
pakalpojumi “Virtuves darbinieki” 

13.10 – 13.25 

3.8.3.  Launags  

Klases: Laiks: 

- Bērni kas brauc mājās ar skolas 
mikroautobusu 

15.00 – 15.15 

1. – 6., c1.- c7. klase 15.30 – 15.45 

c8. – c9. kl., 9.1, 9.2, 9.3 grupas, 
programmas Ēdināšanas pakalpojumi 
“Virtuves darbinieki” , 7. – 9. klase 

16.0 – 16.15 

3.8.4.  Vakariņas  

Klases: Laiks: 
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1. – 6., c1.- c7. klase 18.00 - 18.20 

c8 –c9. kl., 9.1, 9.2, 9.3 grupas, programmas 
Ēdināšanas pakalpojumi “Virtuves 
darbinieki” , 7. – 9. klase 

18.30 – 18.50 

3.9. Bērnudārzam brokastis, pusdienas, launags, vakariņas tiek pienestas uz grupiņu. 
3.10. Nepieciešamību izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām satikt 

izglītojamo mācību procesa norises laikā (ievērojot higiēnas un distancēšanās 
nosacījumus) savlaicīgi nepieciešams saskaņot ar izglītojamā klases audzinātāju, vai 
arī ar skolas administrāciju. 

3.11. Izglītojamo vecāki un viņu pilnvarotās personas, kuras vēlas tikties ar 
pedagogu izglītojamo vecāku sapulču laikos vai citos izglītības iestādes organizētajos 
pasākumos (ievērojot higiēnas un distancēšanās nosacījumus), izglītojamo vecāki 
savlaicīgi, iepriekš vienojas ar pedagogu par tikšanās laiku. Izglītības iestādes 
pedagogam ir pienākums informēt izglītības iestādes vadību un dežurantu par 
paredzēto tikšanos.  

3.12. Izglītojamo vecākiem un viņu pilnvarotajām personām, ierodoties uz 
tikšanos, jāpiereģistrējas pie izglītības iestādes dežuranta apmeklētāju reģistrācijas 
žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, laiku, izglītības iestādes 
darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās, jāievēro higiēnas un distancēšanās 
pasākumi. 

3.13. Pedagogs, kurš organizē tikšanos, sagaida izglītojamā vecākus vai viņu 
pilnvarotās personas pie izglītības iestādes dežuranta, ievēro higiēnas un 
distancēšanās nosacījumus. 

3.14. Personas, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, ievēro 
higiēnas un distancēšanās nosacījumus, par šo personu klātbūtni iestādē dežurants 
informē izglītības iestādes direktoru un/vai direktora vietnieku saimnieciski 
administratīvajā darbā. 

3.15. Nepiederošām personām iestādē uzturēties aizliegts.  
 

4. Higiēnas pasākumi 
4.1. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 

tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā.  
4.2. Skolā (pie ieejas durvīm iestādē) ir skaidri salasāma un pieejama informācija, ir, kur 

iespējams dezinficēt rokas ar dezinficēšanas līdzekli. 
4.3. Regulāri vēdina visas skolas telpas. 
4.4. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. 

skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, 
(piem., datorklase, sporta inventārs, u.c.) pastiprināti tīra koplietošanas virsmas, 
skolotājs un/vai norīkotā tehniskā personāla persona, regulāri veic dezinfekcijas 
pasākumus. 

4.5. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, galdu 
virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. 

4.6. Roku mazgāšanai izmanto šķidrās ziepes, vienreizlietojamos dvieļus vai elektriskos 
roku žāvētājus. 
 

5. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 
5.1. 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 
direktoru un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas 
režīmu. 
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5.2. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, 
darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties 
darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

5.3. Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 
tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

5.4. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes 
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. 
 

6. Internāta izmantošana 
6.1. Iestāde veic rūpīgu bērnu veselības novērošanu katru dienu, mērot ķermeņa 

temperatūru, nosakot elpošanas ritmu. 
6.2. Izmitinot izglītojamos internātā, ievēro šādus principus: 

6.2.1. koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un 
netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

6.2.2. koplietošanas telpu (tualetes, dušu telpas) izmatošana tiek plānota, lai 
nodrošinātu 2 m. distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos; 

6.2.3. telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā 
arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi; 

6.2.4. iespēju robežās organizē iekšējās norises un pasākumus (ēdienreizes, 
nodarbības, pastaigas, TV skatīšanos, spēles u.tml.) noteiktas klases vai grupas 
ietvaros, lai nodrošinātu distancēšanos; 

6.2.5. pasākumos nedrīkst piedalīties personas ar elpceļu slimības simptomiem; 
6.2.6. pēc iespējas gultas Iestādē izvieto tālāk vienu no otras. Ja iespējams, 

izglītojamo guldināšanā ievēro principu – „galva pret kājām”. 
 

7. Pedagogu atbildība 
7.1. Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu un higiēnas prasību ievērošanu, 

strādājot Izglītības iestādes telpās. 
7.2. Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti līdz katras 

darba dienas beigām. 
7.3. Pedagogi veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību 

nodrošināšanu klasē. 
7.4. Pedagogi pārrauga, lai izglītojamie izmantotu dezinfekcijas līdzekļus, kā arī 

nodrošina datoru klaviatūru u.c. mācību līdzekļu dezinfekciju. 
7.5. Pedagogs nekavējoties informē medicīnas māsu, ja ir aizdomas par izglītojamā 

veselības stāvokļa pasliktināšanos. 
7.6. Klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem/aizbildņiem, ja izglītojamais 

neapmeklē Izglītības iestādi vairāk kā divas dienas un, ja e-klasē nav informācijas vai 
vecāki/aizbildņi nav snieguši informāciju par prombūtnes iemesliem. Par to ir 
jāinformē direktora vietnieks vai sociālais pedagogs. 
 

8. Darbinieku atbildība. 
8.1. Iestādes apmeklētāju (preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, izņēmuma 

gadījumos izglītojamo vecāku/aizbildņu, pavadošo personu) un skolotāju reģistru 
katrai darba dienai veido medicīnas māsa. 
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8.2. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti 
tiek veikta sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu 
apstrāde/apkope. 

8.3. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis un medicīnas māsa nodrošina regulāru 
dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību un pārrauga 
telpu uzkopšanu. 

8.4. Informāciju par neattaisnotajiem kavējumiem apkopo sociālais pedagogs, kā arī 
sadarbībā ar direktora vietnieku audzināšanas darbā veic preventīvo darbu.  
 

9. Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība. 
9.1. Izglītojamā vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē audzinātājs vai Izglītības 

iestādes vadības pārstāvji, ja: 
9.1.1. izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija; 
9.1.2. izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu; 
9.1.3. vecāks vai izglītojamais ir atgriezies no Covid-19 skartajām valstīm (aktuālā 

informācija www.spkc.gov.lv) 
 

10. Higiēnas prasību nodrošināšana 
10.1. iestādē ir izstrādāts piesardzības pasākumu īstenošanas plāns Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai.  
10.2. iestāde nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai 

personīgos rakstāmpiederumus, skaidro un iespēju robežās mazina 
rakstāmpiederumu nodošanu no vienas personas citai. 

10.3. Iespēju robežās samazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu un 
vietās, kur tas nav iespējams (datorklase, mājturības, vizuālās mākslas kabineti, 
sporta nodarbību telpa), pastiprināti tīra un dezinficē koplietošanas virsmas pēc 
katras klases/grupas. 

10.4. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netieša kontakta ceļā, 
pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, 
tehniskais personāls, kas veic telpu uzkopšanu pēc sastādītā plāna, pastiprinātu 
uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, nodrošinot: 

10.4.1. regulāru telpu mitro uzkopšanu- mazgāt grīdas, slaucīt putekļus, īpašu 
uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži 
pieskaras darbinieki un izglītojamie (piem., durvju rokturi, galdu virsmas, 
skārienjūtīgas ierīces u.c.) 

10.4.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju, 
10.4.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu, atkritumu savākšanai izmantot 

atkritumu maisus, 
10.4.4. pēc iespējas regulāru telpu vēdināšanu, 
10.4.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu, telpu uzkopšanas inventāra pieejamību. 

 
11. Citi norādījumi 

11.1. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par 
konkrētajiem ar Covid -19 inficētajiem izglītojamajiem, skolotājiem vai iestādes 
darbiniekiem, ja tādi būs. 

11.2. Direktora vietnieki regulāri seko līdzi ierakstiem un informācijai e-klasē. 
11.3. Visiem iestādes darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja 

parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, klepus, elpas trūkums, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 
pienākumu veikšanu, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un paziņot 
Izglītības iestādes vadībai.  

http://www.spkc.gov.lv/
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11.4. Ja Izglītības iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 
infekciju, apsverama iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas.  

11.5. Ja izglītojamajam, atrodoties Izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu 
infekcijas slimības pazīmes, izglītības iestāde: 

11.5.1. izolē izglītojamo izolatorā; 
11.5.2. medicīnas māsa sazinās ar izglītojamā vecākiem/aizbildņiem, kas 

nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu 
ģimenes ārstu, 

11.5.3. izglītojamais Izglītības iestādē atgriežas saskaņā ar ārstējošā ārsta 
norādījumiem. 

11.6. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības 
ieviešanu un uzraudzību ir direktora vietnieki, medicīnas māsa un ēku un 
apsaimniekojamās teritorijas pārzinis. 

11.7. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji un darbinieki tiek 
iepazīstināti klātienē vai ar e-klases sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota 
Izglītības iestādes un dibinātāja mājas lapā. 
 

 
                      Direktors:                                        S.Karžaņecs                   
 
 
 
 
 
 


