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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jelgavas novada Līvbērzes pagastā 

 

 

2021.gada 31.augustā                                                                      Nr. LLP/1-11/21/1 

 

 

 

Līvbērzes pamatskolas darba organizācijas kārtība, 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Izdota saskaņā Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; IZM vadlīnijām 

“Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Kārtība nosaka Līvbērzes pamatskolas (turpmāk Skola) mācību darba organizāciju, 

nodrošinot piesardzības pasākumu īstenošanu Covid 19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

2. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem. 

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu 

uzturēšanos Skolā nosaka  noteikumi “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

izglītojamo vecāki un citas personas ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī”. 

 

II. Mācību procesa organizēšana 

4. Mācību process tiek īstenotas klātienē, neatkarīgi no saslimstības kumulatīvā radītāja 

valstī, ievērojot visas drošības prasības un nodrošinot:  

4.1. normatīvajos aktos paredzēto gaisa kvalitāti un vēdināšanas biežumu; 

4.2. nepieciešamo testēšanu, atbilstoši konkrētās izglītības iestādes situācijai (bijusi 

karantīna, saslimušas vairākas klases u.c.); 

4.3. maksimālu ārtelpu izmantošanu izglītības procesā, paaugstinoties risku 

rādītājiem; 

4.4. rotācijas vai kombinēto mācību modeļa izvēli. 
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5. Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai valstī, vai pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, lēmumu par pāreju no klātienes uz daļēji attālinātām vai attālinātām mācībām  

pieņem pašvaldība sadarbībā ar Skolas direktoru. 

6. Iespēju robežās mācību stundas plānotas blokos, samazinot mācību priekšmetu skaitu 

dienā. 

7. Atsevišķos mācību priekšmetos 7.-9. klašu grupā mācību stundas var tikt organizētas 

pašvadītā vai attālinātā režīmā. 

8. Skolēni pēc mācību stundām, konsultācijām pagarinātās dienas grupu vai interešu 

izglītības nodarbību apmeklēšanas nekavējoties dodas mājās. 

9. Organizējot pasākumus telpās, ievērot pieļaujamo dalībnieku skaitu vai  iespēju robežās 

nodrošināt, ka tie notiek katrai klasei atsevišķi. 

 

III.  Drošības pasākumi 

10.  Testēšana un uzraudzība: 

10.1.   regulāri veic (vienu reizi nedēļā) 1.-9. klašu skolēnu un darbinieku testēšanu, 

izņemot tos, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; 

10.2. skolēni un darbinieki iesniedz atbildīgajai personai par COVID 19 pasākumiem 

(skolas medicīnas māsai) sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

kopijas; 

10.3. skolas medmāsa uzrauga, lai  skolēni, kuri nav bijuši skolā, kad veikta testēšana, 

atgriežoties uzrādītu patstāvīgi veiktu negatīvu testa rezultātu. 

11. Mutes un deguna aizsegu lietošana: 

11.1. mutes un deguna aizsegu mācību telpās lieto  4.-9. klašu skolēni un darbinieki, 

kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta; 

11.2. mutes un deguna aizsegu koplietošanas telpās lieto visi 1.-9.klašu skolēni un 

darbinieki; 

11.3. mutes un deguna aizsegu mācību telpās nelieto 1.-3. klašu skolēni; 

11.4. mutes un deguna aizsegu nelieto pirmsskolas audzēkņi un skolēni sporta un 

mūzikas stundās. 

12. Distancēšanās un higiēna 

12.1. skolā pie visām ieejām izvietotas dezinfekcijas iekārtas, skolēni, ierodoties 

skolā, priekštelpā dezinficē rokas; 

12.2. skolas gaiteņos izvietoti informatīvi plakāti par distancēšanās un higiēnas 

ievērošanu; 

12.3. skolēni ar infekcijas slimību pazīmēm skolā netiek uzņemti. 

13. Lai izvairītos no drūzmēšanās pie garderobes: 

13.1. 1.-4. klašu skolēni dodas uz savām klašu telpām, kur izvietoti pakaramie 

virsdrēbju un apavu novietošanai (apaviem nepieciešami auduma maisiņi); 

13.2. 5.- 7. klašu skolēni virsdrēbes un apavus nodod garderobē; 

13.3. 8.- 9. klašu skolēni virsdrēbes un apavus novieto koridorā starp skolu un sporta 

halli. 
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14. Pēc apavu maiņas skolēni mazgā rokas klašu telpās. 

15. Skolēni un skolotāji pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

16. Skolotājs ir atbildīgs par planšetu ekrānu un vāciņu dezinfekciju pirms nodot tās 

nākošajai klasei. 

17. Starpbrīžos: 

17.1.  skolotājs nodrošina regulāru klašu telpu vēdināšanu (vismaz 10 minūtes pēc 

katras mācību stundas un/vai pēc nepieciešamības); 

17.2. 1.-3. klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji pavada skolēnus uz/no 

stundām (angļu valoda, sports, dizains un tehnoloģijas, mūzika) un ēdnīcu, 

nodrošinot distancēšanos no citām klasēm; 

17.3. skolēni uzturas gaitenī norādītajās (marķētajās) vietās; 

17.4. 4.-9. klašu skolēni, dodoties uz tualeti, neizmanto 2. stāva gaiteni; 

17.5. pēc 3. un 4. stundas ieteicams pavadīt laukā. 

 

IV. Ēdināšanas organizācija 

18. 1.-9. klašu skolēniem tiek nodrošinātas kompleksās pusdienas: 

18.1.  1.-4. klasei pēc 3. stundas; 

18.2. 5.-9. klasei pēc 4. stundas. 

19. Katrai klase pusdieno pie sava galda.  

20. Pirms un pēc ēšanas rokas mazgā klašu telpās. 

 

V. Skolēnu pārvadājumi 

21. Skolēniem autobusā ievērot  distancēšanos un lietot sejas maskas 

22. Vienas ģimenes bērni sēž vienā solā. 

 

VI. Vecāku pienākumi 

23. Nodrošināt skolēnu ar individuālajiem mācību piederumiem. 

24. Informēt skolu par skolēna prombūtnes iemeslu un nodrošināt skolēna testēšanu, ja tests 

nav veikts Skolā. 

25. Ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK 

noteikumiem nr. 360  ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Civid-19. infekcijas 

izplatības ierobežošanai”. 

26. Pēc slimošanas obligāti iesniegt ārsta zīmi. 

 

VII. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums 

27. Ja skolēnam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), skolēnu izolē atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, 

atbilstoši skolēna vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar skolēnu 

pirms tam, klātbūtni un sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, 

kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. 

28. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 
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29. Ja darbiniekam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums),  nekavējoties pārtraukt darbu, doties mājās un 

sazināties ar ģimenes ārstu.  

30. Ja darbiniekam vai skolēnam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

31. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk skolēniem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, izolē skolēnus, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, sazinās ar  vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas 

sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles attiecīgās reģionālās nodaļas 

epidemiologam. 

 

VIII. Saziņa ar skolēna ģimeni 

32. Savstarpējā saziņa starp skolu un vecākiem notiek, izmantojot e- klasi, klašu vecāku 

whats app grupas, telefoniski.  

 

IX. Noslēguma jautājumi 

33. Noteikumi ir publicēti Skolas mājas lapā www.livberzesvsk.lv  un e-klasē. 

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Skolas 2020.gada 24.augusta iekšējos noteikumus 

Nr.LLP/1-11.1/20/2 “Līvbērzes pamatskolas darba organizācijas kārtība, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju valstī”. 

 

 

 

Direktore Daiga Podkalna 
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