
 
Privātā vidusskola “Laisma” 

Reģ. Nr. 3713801461 
Kareivju iela 5, Rīga, LV – 1013 

Tālrunis +371 67364436 

Mācību procesa organizēšanas un piesardzības pasākumu organizēšanas 
kārtība 

Rīgā 

Izdota pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

                                                                                                                            25.03.2022.  

1. Mācību procesa organizēšanas un piesardzības pasākumu organizēšanas kārtība izdota, 
lai nodrošinātu Privātajā vidusskolā „Laisma” vienotu pieeju piesardzības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas laikā. 

2. Piesardzības pasākumi  
2.1 Visiem izglītības procesā nodarbinātajiem ir nepieciešams sadarbspējīgs 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 
 2.2 Izglītojamie un pedagogi turpina veikt Covid-19 antigēnu paštestus 2 reizes nedēļā 
(svētdienas vakarā/pirmdienas rītā un trešdienas vakarā/ceturtdienas rītā). 
 2.3 Klases telpas vēdināšanu nodrošina dežurējoši pedagogi. Klases tiek vedinātas 
patstāvīgi, ja to atļauj laikapstākļi, vai starpbrīža laikā. 
 2.4 Sejas aizsargmasku lietošana izglītības iestādes telpās nav obligāta, bet vēlama. 
Pedagogam ir tiesības mācību stundu laikā pieprasīt masku lietošanu, ja pedagogs uzskata, 
ka epidemioloģiskā situācija ir nedroša. 

  2.5. Sejas maskas netiek lietotas sporta un mūzikas stundās.  
 2.6 Covid-19 infekcijas saslimšanas gadījumā kontaktpersonām mājas karantīna netiek 
noteikta. 
3. Uzturēšanās kārtība privātajā vidusskolā „Laisma”. 

3.1. Izglītības iestādē skolēni ierodas atbilstoši noteiktam laikam un stundu sarakstam; 
3.2. Izglītojamie uzturas savā klases telpā; 
3.3. Izglītojamie lieto tikai savus mācību un individuālos līdzekļus; 
3.4. Pārvietojoties pa izglītības iestādes telpām aizliegts drūzmēties, skriet, grūztīties, 
īpaši pie logiem un kāpnēm, kā arī bez īpašas vajadzības uzturēties tualešu telpās; 
3.5. Izglītojamie drīkst lietot tikai personīgos līdzpaņemtos pārtikas produktus un 
dzērienus. 
3.6. Vecākiem/aizbildņiem aizliegts atrasties iestādes telpās bez sejas aizsargmaskas. 



 
 

4. Veselības uzraudzība un izolācijas nosacījumi: 
4.1. Netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne izglītības      
iestādes telpās; 
4.2. Ja vecāki/aizbildņi bērnam ir novērojuši infekcijas pazīmes, par to nekavējoties 
informē iestādes vadību (67364436) vai klases audzinātāju; 
 4.3. Ja iestādē tiek novērotas infekcijas pazīmes kādam audzēknis, viņš tiek izolēts no 
pārējiem līdz veselības stāvokļa izpētei un par to tiek ziņots vecākiem; 
4.4. Bērna vecākiem/aizbildņiem nekavējoties jāinformē iestāde par konstatētu Covid-19 
infekciju; 
4.5. Ja bērna vecāki/aizbildņi uzskata, ka viņu bērnam ir paaugstināts Covid-19 infekcijas 
risks, var izvēlēties attālinātā mācību procesa iespējas, ziņot skolas vadībai; 

5. Rīcība, ja skolā ir atklāts saslimšanas gadījums darbiniekam: 
5.1. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes 
(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas 
mājās; 
5.2. Ja dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām (skolā vai transportā), 
darbinieks lieto sejas masku; 
5.3. Darbinieks telefoniski informē skolas vadību (67364436); 
5.4. Darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāku ārstēšanu; 
5.5. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 
darbnespējas lapu); 
5.6. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība; 

6. Rīcība, ja skolā atklāts saslimšanas gadījums skolēnam: 
6.1. Ja skolēnam, atrodoties mācību iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, 
elpas trūkums): 
- izolācija atsevišķā telpā, 
- pieaugušā klātbūtne, ja nepieciešams,  
- sejas aizsegu lietošana (skolēniem mutes, deguna aizsegs/maska, pieaugušajam – 
medicīniskā sejas maska), 
- vecāku/aizbildņu informēšana, 
- vecāki/aizbildņi nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu, 
- skolēns uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem; 
6.2. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība; 
6.3. Skolēns izglītības iestādē var atgriezties tikai ar ģimenes ārsta izziņu. 

7.  Higiēnas nodrošināšana: 
7.1. Skolā noteikta kārtība epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasību ievērošanai. Tā 
ir zināma skolēniem, darbiniekiem, vecākiem/aizbildņiem; 
7.2. Skolā māca bērniem un jauniešiem pareizi mazgāt rokas; 
7.3. Skolā ir izvietota informācija ar atgādinājumu ievērot personīgo higiēnu; 
7.4. Skolā ir nodrošināta iespēja ievērot roku higiēnu; 
7.5. Skolai jāparūpējas par to, lai skolēni un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos 
rakstāmpiederumus; 
7.6. Jāsamazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu. Tur, kur nav iespējams, 
veic koplietošanas virsmu pastiprinātu tīrīšanu; 



7.7. Regulāri jāvēdina telpas; 
7.8. Jāveic regulāra telpu uzkopšana; 
7.9. Īpaša uzmanība jāpievērš durvju rokturiem, galdu virsmām, krēslu roku balstiem, 
virsmām tualetēs, ūdens krāniem, skārienjutīgām ierīcēm u.c. virsmām; 
7.10. Tīrīšanai jāizmanto dezinfekcijas līdzekļi. 

8. Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi: 
8.1. Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes 
apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai lieto vienreiz lietojamos 
dvieļus vai stingri kontrolē, lai bērni lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam 
marķējumam; 
8.2. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes; 
8.3. Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā izvietot 70% spirtu saturošus roku 
dezinfekcijas līdzekļus; 
8.4. Bērni Iestādē uzturas maiņas apavos. Darbinieki Iestādē izmanto maiņas apģērbu un 
maiņas apavus. 
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