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ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
_______________________________________________________________ 

UPESLEJU SĀKUMSKOLA 
Reģ. Nr. 4311903380 

Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV- 2118 

Tālrunis 67956088 

skola@upeslejuskola.lv 

www.upeslejuskola.lv 

Upeslejās 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 1-12/27 
 

01.09.2021.         Rīkojums Nr. 21 

  

KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI COVID – 19 INFEKCIJAS 

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI UN MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAI 

2021.2022. M.G. 

/Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 1. punktu/ 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Iekšējie noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka kārtību klātienes mācību procesa 

organizēšanai Upesleju sākumskolā, lai novērstu Covid – 19 infekcijas izplatību. 

1.2.Noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un darba organizāciju Upesleju 

sākumskolā ir saistoši visiem Upesleju sākumskolas (turpmāk tekstā - sākumskola) 

izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem, to likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un citām 

personām, kas apmeklē sākumskolu. 

 

2. Mācību procesa un interešu izglītības organizācija 

 

2.1. Pedagogi (tajā skaitā ārpakalpojumu sniedzēji interešu izglītībā) un izglītojamie (izņemot 

pirmsskolas grupu izglītojamos, kuri netiek testēti) var piedalīties klātienes mācību procesā un 

interešu izglītības pulciņos tikai ar sadarbspējīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. 

2.2.Mācību stundas tiek organizētas saskaņā ar apstiprināto mācību stundu sarakstu katrai klasei 

savā telpā, izņemot datoriku un mūziku, kas notiek attiecīgo mācību priekšmetu kabinetos. 

2.3.Sporta nodarbības pēc iespējas tiek organizētas ārpus sākumskolas telpām. 

2.4. Ārpus stundu pasākumi, mācību ekskursijas notiek, ievērojot valstī noteiktos 

epidemioloģiskos drošības ierobežojumus. 

2.5. Ja klasei vai pirmsskolas grupai tiek noteikta karantīna, mācību process tiek organizēts 

attālināti. 

2.6.Interešu izglītības nodarbības notiek klātienē atbilstoši nodarbību grafikam. 
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3. Testēšanas organizēšana 

 

3.1. Sākumskolā iknedēļas 1.-4. klašu izglītojamo un darbinieku Covid – 19 testēšana notiek 

sadarbībā ar BIOR laboratoriju  

3.2. Covid – 19 tests nav jāveic: 

3.2.1 Pirmsskolas grupu izglītojamiem; 

3.2.2 Izglītojamajiem un darbiniekiem, kuri var uzrādīt Covid – 19 pārslimošanas sertifikātu vai 

sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu. 

3.3. Derīgs Covid – 19 pārslimošanas sertifikāts vai sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas 

sertifikāts jāuzrāda sākumskolas medicīnas māsai Lilitai Lazdiņai (Mob. tālr. 26433898, e-

pasts: med.upeslejas@inbox.lv), kas nozīmēta par atbildīgo personu izglītojamo un 

nodarbināto testēšanas organizēšanu sadarbībā ar laboratoriju, izglītojamo un citu apmeklētāju 

plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un 

testēšanas rezultātu pārbaudi, ēdināšanas organizēšanu izglītības iestādē. (direktora rīkojums 

Nr. 19, 26.08.2021.). 

3.4.  Sākumskolā izglītojamo un darbinieku iknedēļas testēšana tiek organizēta trešdienās no 

rīta, mācību procesa laikā sadabībā ar klašu audzinātājiem un medicīnas māsu, sākumskolas 

medicīnas korpusā. 

3.5.  Laboratorija testēšanas rezultātus nosūta vecākiem uz e-pastu, kā arī informē skolu, ja ir 

pozitīvs rezultāts. 

3.6.  Ja izglītojamais nav skolā testa nodošanas dienā, tad vecāki sazinās ar BIOR laboratoriju 

un nodod Covid – 19 testu laboratorijas norādītajā laikā un nosūta testa rezultātu uz 

sākumskolas e-pastu: med.upeslejas@inbox.lv. 

3.7. Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevar 

piedalīties klātienes mācībās.  

 

4. Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

 

4.1.Sākumskolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. 

4.2.Izglītojamā vecākiem/ likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekam nekavējoties jāinformē 

sākumskolas atbildīgā persona, ja konstatēta Covid-19 infekcija. 

4.3. Ja izglītojamajam, atrodoties sākumskolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), sākumskola: 

4.3.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam; 

4.3.2. nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni; lai 

novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes 

aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

4.3.3. medicīnas māsa vai klases audzinātājs sazinās ar izglītojamā vecākiem/ likumiskajiem 

pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā; 

4.3.4. vecāki/likumiskie pārstāvji telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

4.3.5. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas sākumskolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem; 

4.4. Ja sākumskolas 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 sākumskolas atbildīgo personu un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams 
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kontakts ar citiem cilvēkiem sākumskolā 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. Higiēna 

 

5.1.Ienākot sākumskolā, izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji dezinficē rokas. Dezinfekcijas 

līdzekļi pieejami koplietošanas telpās. 

5.2.Visiem sākumskolas darbiniekiem, izglītojamajiem un apmeklētājiem jārūpējas par individuālo 

higiēnu. 

5.3. Kabinetu vēdināšana tiek organizēta pēc katras mācību stundas ne mazāk kā 10 minūtes. Par 

kabineta vēdināšanu atbildīgs pedagogs. 

5.4. Koplietošanas telpas tiek vēdinātas mācību stundu laikā. Par koplietošanas telpu vēdināšanu ir 

atbildīga apkopēja savā uzkopšanas zonā. 

5.5. Regulāri tiek nodrošināts telpu, virsmu, inventāra un priekšmetu tīrīšana un dezinfekcija. 

Pastiprinātā režīmā tiek dezinficēti durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas, 

ūdens maisītāji labierīcībās. Mācību dienas noslēgumā tiek dezinficētas virsmas klašu telpās. 

5.6.Izglītojamajiem un sākumskolas darbiniekiem ir pienākums regulāri mazgāt un dezinficēt 

rokas. 

5.7.Pirmsskolas vecuma bērniem, 1.-4. klašu izglītojamajiem pirmajā septembra nedēļā tiek 

organizētas nodarbības pareizas roku mazgāšanas apmācībai. Mācības organizē medicīnas 

māsa sadarbībā ar pedagogiem. 

 

 

6. Informēšana  

 

6.1. Ar šiem noteikumiem izglītjamie, vecāki, darbinieki tiek iepazīstināti mācību gada sākumā 

(informatīvajā vecāku sapulcē, nosūtot ziņu e-klasē), ievietojot noteikumus sākumskolas mājas 

lapā: www.upeslejuskola.lv. 

6.2. Tikšanās klātienē ar administrāciju un pedagogiem notiek pēc iepriekšējās pieteikšanās, 

vienojoties par konkrētu laiku. 

6.3.Vecāki un citi apmeklētāji sākumskolā ienākot, piesakās un reģistrējas pie dežuranta. 

6.4.Vecāki vai personas, kas atved un paņem pirmsskolas izglītojamos, sākumskolā var ierasties 

tikai tad, ja paši ir veseli, nav novērojamas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, 

stipras iesnas un apgrūtināta elpošana) un lieto sejas masku. Pirmsskolas grupu garderobēs un 

rotaļu laukumos vecāki uzturas pēc iespējas īsāku laiku. 

 

7. Distancēšanās un ēdināšanas organizēšana 

 

7.1.Sākumskola organizē izglītojamo un apmeklētāju plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos. 

7.2.Pie skapīšiem izglītojamie uzturas pēc iespējas īsāku laiku un tikai gadījumos, kad 

nepieciešams atstāt/paņemt virsdrēbes un maiņas apavus. 

7.3.Iespēju robežās mācību sundās tiek organizētas dinamiskās pauzes. Starpbrīžos izglītojamie 

pēc iespējas vairāk uzturas ārtelpās sākumskolas pagalmā, gaiteņos izglītojamie ievēro klasei 

norādīto uzturēšanās zonu un ievēro distanci starp citām klasēm. 

7.4.Izglītojamo pavadīšana un sagaidīšana notiek pie sākumskolas durvīm, pirmsskolas grupās – 

līdz garderobēm. 
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7.5.Ieejot sākumskolas telpās, jāievēro distance, norādes par kustību un pārvietošanos. 

7.6. Lai mazinātu pulcēšanos, mācību aktivitātes un pasākumi pēc iespējas tiek organizēti atseviški 

klasēm un pirmsskolas grupām. 

7.7.Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta pie kopgalda – kopā ēd vienas klases izglītojamie; 

7.8.Pirmsskolas grupu ēdināšana tiek organizēta ēdnīcā un grupu telpās. 

7.9.Virtuves darbinieki nodrošina ēdināšanas procesu atbilstoši higiēnas un drošības prasībām. 

 

8. Mutes un deguna aizsegu lietošana 

8.1. Klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās izglītojamie, pedagogi, darbinieki un 

sākumskolas apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot: 

8.1.1. izglītojamos, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu; 

8.1.2. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

8.1.3. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes 

izglītības procesā mācību telpā. 

8.1.4. 1.–4. klases izglītojamos izglītības procesā mācību telpā. 

8.1.5. mūzikas stundās, vokālās mākslas un tautas dejas apguves specifikas dēļ; 

8.1.6. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 

8.2. Mācību telpās gan izglītojamie (izņemot 1. – 4. klases izglītojamos), gan darbinieki, kuriem 

nav sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, lieto mutes un deguna aizsegu. 

8.3. Skolēnu autobusā izglītojamajiem jālieto mutes un deguna aizsegus. 

 

 

9. Noslēguma jautājumi 

 

9.1. Noteikumi stājas spēkā ar dokumenta izdošanas brīdi. 

9.2. Noteikumi var mainīties, atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos. 

 

 

 

 

 

Direktore        I. Frankoviča 


