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BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA 
 

Reģ.Nr.4513901295, Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 

tālrunis/fakss 63922473, e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv, www.bauska.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Bauskā 

      

  Apstiprināti 

 ar Bauskas 2.vidusskolas  

30.08.2021.rīkojumu Nr.1-9/52 

 

2021.gada 30.augustā  

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” grozījumiem -  Ministru kabineta 

2021.gada 17.augusta  noteikumu nr. 565 

40.
5
1.apakšpunktu. 

 

Kārtība, kādā notiek  mācību process Bauskas 2.vidusskolā 2021./2022.mācību 

gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības 

procesu Bauskas 2.vidusskolā (turpmāk – Iestāde), nodrošinot drošu izglītības procesu, 

lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, 

īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK 

noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas 

veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu. 

 

1.2.Noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem. 
 

1.3.Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Iestādei nepiederošo 

personu uzturēšanos Iestādē nosaka Iestādes iekšējie noteikumi par kārtība, kādā 

izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā. 

 

2. Izglītības procesa organizēšana 

mailto:2.vidusskola@bauska.lv
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2.1. Iestādes izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Bauskas novada  

domi (turpmāk – Novads) Izglītības pārvaldi, nosaka Iestādes direktors, izdodot 

rīkojumu. 

 

2.2.Iestāde izglītības procesā īstenošanas veids (modelis) var tikt mainīts atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai Iestādē vai valstī. 

 

2.3.Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts saskaņā ar Iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un Noteikumiem. 

 

2.4.Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši Iestādes direktora apstiprinātajam 

Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam vai stundu saraksta un nodarbību plānam, 

kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Bauskas 

novadā vai valstī. 
 

2.5.Bauskas 2.vidusskolas 2021./2022.m.g. darba režīms 
 

1.stunda 8.30-9.10 

2.stunda 9.15-9.55 

3.stunda  10.05-10.45 

Pusdienas 1.-4.klasei 10.45-11.30 

4.stunda 11.05-11.45 

Pusdienas 5.-9.klasei 11.45-12.10 

Pusdienas 10.-12.klasei 12.10-12.30 

5.stunda 12.30-13.10 

6.stunda 13.05-13.55 

7.stunda 14.00-14.40 

8.stunda 14.45-15.25 

 

2.6.Bauskas 2.vidusskolas 1.-12.klases skolēnu pusdienu grafiks 2021./2022.m.g.  
 

Laiks Klase Klases audzinātājs 

10.45 – 10.55 1.a, 1.b, 1.c I.Golovčanska, J.Šmite, R.Trakima 

10.55 – 11.05 2.a, 2.b, 2.c J.Mozgovaja, I.Nikolajeva, L.Jonase 

11.05 – 11.15 3.a,3.b, 3.c M.Aleksandrova, I.Hiršfelde, E.Ziediņa 

11.15 – 11.25 4.a, 4.b, 4.c L.Čehoviča, A.Jurgelāne, V.Vīgupa 

11.45 5.a;5.b K.Kononova, S.Bosakova 

11.45 6.a;6.b I. Korčevaja, J. Vedernikova 

11.50 7.a; 7.b; 7.c I.Grišule, D. Simsone, D. Eglīte 
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11.55 8.a; 8.b; 8.c S. Jurčenoka, D. Burceva, L.Sidorčika 

12.00 9.a; 9.b; 9.c Ē. Mercs, I. Kirkila, G.Graudiņa 

12.10 10.a  ; 10.b; 10.c T. Kazačenoka, K.Hutornaja, S. Brūdere 

12.15 11.a; 11.b; 11.c V. Rajevska, N. Matulēviča 

12.20 12. R. Skorodihina 

 

2.7.Iestāde par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā vai nodarbību plānā 

nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās 

skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls), e-pastā vai citādi. 
 

3. Komunikācija un saziņa, izglītojamo  reģistrācija 

3.1. Iestāde vadības un pedagogu komunikācija ar izglītojamajiem norisinās klātienē, 

saziņā ar vecākiem tiek izmantotas dažādas formas- e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-klase, 

facebook profils, iestādes mājaslapa, izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas formu un 

veidu.  

3.2. Izglītojamo  apmeklējumi tiek reģistrēti e-klases sistēmā atbilstoši stundu sarakstam un 

nodarbību grafikam. 

4. Mācību procesa organizācija 

4.1. Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas klasēs/grupās un  individuāli, lai tās būtu 

nošķirtas, savstarpēji noslēgtas, izglītojamie tiek reģistrēti e-klasē.  

4.2. Nepieciešamības gadījumā tiek lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi, lai 

mazinātu inficēšanās riskus.  

4.3. Mācību stundu laikā var tikt organizētas dinamiskās pauzes, nodrošinot regulāru telpu 

vēdināšanu. 

 4.4. Izglītojamo  ierašanos Iestādē, mācību stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no 

izglītības iestādes, kā arī citas aktivitātes organizē pēc iespējas nodrošinot plūsmu 

nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu.  

4.5. Tiem izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties 

attālināti (tikai mājās), kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās, pedagogi veido 

individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti.  

 4.6. Mācību priekšmetu pedagogiem pārdomāti aicināt izglītojamos uz individuālajām 

konsultācijām klātienē, nedēļu iepriekš ievietojot šādu informāciju Microsoft Teams 

platformā:  



4 
 

Datums Pedagoga                        

vārds, 

uzvārds  

Māc.kab. 

kura notiks 

konsult. 

Konsult. 

laiks 

Izglītojamo 

vārds, uzvārds, 

klase 

Konsultācijas apmeklējuma pamatojums:   

06.11.2020.MK noteikumi Nr.655 

5.13.2.7.p. 

mācību pārtraukšanas 

riski, projekts „Pumpurs” 

12. kl.  

 

5. Pedagogu atbildība 

5.1. Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu un higiēnas prasību ievērošanu 

strādājot Iestādes telpās.  

5.2 Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti līdz katras 

darba dienas beigām 

5.3. Pedagogi veic regulāru telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību nodrošināšanu 

klasē.  

5.4. Pedagogi pārrauga, lai izglītojamie izmantotu dezinfekcijas līdzekļus.  

5.5 Pedagogi nekavējoties informē atbilstošo medmāsu un direktores vietniekus izglītības 

jomā, ja ir aizdomas par izglītojamā  veselības stāvokļa pasliktināšanos.  

5.6. Klašu audzinātāji  sazinās ar izglītojamo  vai izglītojamā  vecākiem, ja izglītojamais 

neapmeklē Iestādi vairāk kā divas dienas un, ja e-klasē nav informācijas par prombūtnes 

iemesliem. Par to ir jāinformē atbilstošais direktores vietnieks izglītības jomā un sociālais 

pedagogs.  

5.6.1. Klašu audzinātāji ievēro 2021.gada 24.augusta iekšējos noteikumus “Kārtība Covid-

19 siekalu testu nodošanas organizēšanai Bauskas 2. vidusskolā droša mācību procesa 

nodrošināšanai 2021./2022.m.g.” 

 

5.7. Skolēni mācību kabinetā var atrasties tikai pedagoga uzraudzībā, kurš ir atbildīgs par 

visu, kas notiek klasē. 

5.8. Pedagogs metodiskajā kabinetā  kopē un printē materiālus, gatavojoties stundām, savās 

brīvajās stundās vai pēc stundām, ievērojot distancēšanos. 

5.9. Skolēnus uz pusdienām ēdnīcā pavada mācību stundas pedagogs, kurš vadīja 

iepriekšējo stundu šajā klasē. 

 

6. Darbinieku atbildība 
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 6.1. Iestādes apmeklētāju (preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju u.c. izņēmuma 

gadījumos izglītojamo vecāku, aizbildņu, pavadošo personu ) un pedagogu reģistru katrai 

darba dienai veido ēkas dežurants. 

 6.2. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, pastiprināti 

tiek veikta sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu u.c. virsmu 

apstrāde/apkope. 

 6.3. Saimniecības vadītājs nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības 

līdzekļu iegādi, pieejamību un pārrauga telpu uzkopšanu. 

 6.4. Informāciju par neattaisnotajiem kavējumiem apkopo sociālais pedagogs, kā arī veic 

preventīvo darbu.  

6.5. Pēc kabineta dezinfekcijas apkopējas obligāti aizslēdz mācību kabinetu. 

 

7. Vecāku, likumisko pārstāvju atbildība 

 7.1. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases 

audzinātājs vai Iestādes vadības pārstāvji, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

7.2. Pēc izglītojamā ilgstošas prombūtnes ( trīs un vairāk dienas) vecākiem jāiesniedz 

Iestādē ārsta vai medicīnas iestādes izsniegta izziņa par bērna veselības stāvokļa atbilstību 

normai. Bez šādas izziņas izglītojamais nedrīkst atrasties Iestādē. 

 

8. Higiēnas prasību nodrošināšana 

8.1. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netiešā kontakta ceļā, pieskaroties 

virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, tehniskais personāls, kas 

veic telpu uzkopšanu, pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, 

nodrošinot: 

 8.1.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu – mazgāt 

grīdas, slaucīt putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un 

dezinfekcijai, kuriem bieži pieskaras darbinieki, izglītojamie (piem. durvju rokturi, 

skārienjūtīgās ierīces, klaviatūras, laboratoriju piederumi, sporta inventārs, mājturībā un 

tehnoloģijās izmantotie piederumi, u.c.), 

 8.1.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju,  

8.1.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu. Atkritumu savākšanai izmantot atkritumu 

maisus,  

8.1.4. pēc iespējas regulāru telpu vēdināšanu,  
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8.1.4.1. Mācību priekšmetu pedagogs mācību  telpas vēdina pēc katras mācību 

stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes).  

8.1.4.2. Tehniskais personāls gaiteņus, atpūtas un rekreācijas telpas vēdina pēc katra 

starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes). 

8.1.4.3. Darbinieki regulāri vēdina savas darba vietas telpas vai izmanto ventilācijas 

iekārtas telpu vēdināšanā. Telpas vēdina reizi stundā vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 

minūtes). 

8.1.4.4. Kultūras pasākumu  laikā telpu vēdināšanai izmanto automātiskās 

ventilācijas sistēmas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, 

pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina 

telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes. 

8.1.4.5. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu mācību telpā, jāievēro 

šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

 vēdināšanas laikā telpā neuzturas izglītojamie vai darbinieki; 

 vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 

 vēdina, atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 

 starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots telpu vēdināšanai. 

 Vienlaikus ir pieļaujams, ka izglītības iestādē mācību stundu laikā tiek 

veidotas pauzes un ik pēc 20 / 30 minūtēm tiek vēdinātas telpas vismaz 10 minūtes 

(ziemā – vismaz 5 minūtes). 

 8.1.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību.  

 9. Rekomendācijas personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem darba vietā 

 9.1. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas 

slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra). 

 9.2. Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma, 

pēc klepošanas un šķaudīšanas) un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. Iespēju 

robežās  ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar personu, kura slimo ar akūtu 

elpceļu infekciju (ieteikums – vismaz 2 metru distance). 

 9.3. Klepojot un šķaudot izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas 

vai dezinficēt ar dezinfekcijas līdzekli.  

10. Nosacījumi iekštelpu un ārtelpu sporta sacensībām un skatītāju līdzdalībai 

10.1. Sacensības iekštelpās: 

10.1.1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā 

atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē 
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(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību 

organizatoru). 

 

10.1.2. Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas, testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu, kā arī interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie, kuriem 

pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs. 

 

10.1.3.  Covid-19 testu var neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu minētās personas. 

 

10.1.4. Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem. 

 

10.1.5. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot 

sportistus un nodarbinātos, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises 

nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus, neieskaitot skatītājus). 

 

10.1.6. Tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi 

(izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā). 

 

10.1.7. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus 

apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem 

vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus 

sporta sacensību norises laikā). 

 

10.1.8. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. 

 

10.1.9. Tiek nodrošināta regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 

minūtes vai atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju gaisā virs 

1000 ppm. 

 

10.1.10. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli. 

 

10.2. Sacensības ārtelpās: 

 

10.2.1. Sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā 

atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē 

(norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību 

organizatoru); 
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10.2.2. Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot 

sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, 

tai skaitā sporta darbiniekus, bet neieskaitot skatītājus).

 

 

10.2.3. Vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus 

apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem 

vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus 

sporta sacensību norises laikā); 

 

10.2.4. Piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %. 

 

10.2.5. Apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli. 

 

10.2.6. Sacensību organizators nodrošina tam noteikto pienākumu izpildi (sk. 

sacensības iekštelpās). 

 

10.3. Skatītāji iekštelpās: 

10.3.1.Sporta sacensības drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu. 

 

10.3.2.Tiek nodrošināts, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus 

apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu; 

 

10.3.3.Pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu 

atbilstību minētajām prasībām. 

 

10.3.4. Tiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu CO2 koncentrāciju 

gaisā virs 1000 ppm; 

 

10.3.5. Bērni (līdz 12 gadiem netestēti, bet no 12 gadiem testēti – pēdējo 48 stundu 

laikā ir veikts Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir 

negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir 

negatīvs) kopā ar vakcinētiem vecākiem var apmeklēt publiskus pasākumus, 

t.sk., arī sporta pasākumus iekštelpās, atsevišķā sektorā, ievērojot visas 

noteiktās prasības (attiecīgie testi, sēdvietu izvietojums, mutes un deguna 

aizsegu lietošanas nosacījumi, atsevišķs sektors, atsevišķas dažādu 

apmeklētāju plūsmas). 

 

10.4. Skatītāji ārtelpās: 

                                                           
 Ja kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits nepārsniedz 120 sporta sacensībās ārtelpās sacensību norises vietā 

(autosportā – ātrumposma norises teritorijā) vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 500 personas. Sporta 

sacensības ārtelpās drīkst organizēt jebkura persona, un tajās drīkst piedalīties arī bērni, kas jaunāki par 

septiņiem gadiem. 
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10.4.1. Sporta sacensības drīkst apmeklēt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas, testēšanas sertifikātu par Covid-19 negatīvu testu. 

 

10.4.2. Jānodrošina, ka skatītāju plūsma nepārklājas ar sportistu un sportistus 

apkalpojošo sporta darbinieku plūsmu. 

10.4.3. Ja sporta sacensībās atsevišķā skatītāju zonā atrodas arī personas ar Covid-

19 negatīvu testu un personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas. 

 

11. Citi norādījumi 

11.1. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par 

konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem, vai Iestādes 

darbiniekiem, ja tādi būs.  

11.2. Ja tiek organizēts kāds pasākums (mācību ekskursija, konkurss, sacensības, 

olimpiādes, u.c.) ārpus Iestādes telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek 

informēti izglītojamiei, vecāki un tiek veikta audzēkņu un pedagogu uzskaite pasākumā.  

11.3. Direktores vietnieki izglītības jomā regulāri seko līdzi ierakstiem un informācijai e-

klasē.  

11.4. Visiem Iestādes darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja 

parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa 

temperatūra vai citādi darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes 

ārstu un paziņot Iestādes vadībai. 

 11.5. Ja Iestādē vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid- 19 infekciju, 

apsverama iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas.  

11.6. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību un izstrādātās kārtības ieviešanu 

un uzraudzību ir direktores vietnieki izglītības jomā un ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis. 

 11.7. Zinību dienas pasākumus Iestāde organizē tā, lai ievērotu vispārējās prasības 

attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās 

iespējas.  

11.8. Ar minēto kārtību izglītojamie, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki tiek iepazīstināti 

klātienē vai ar e-klases sistēmas palīdzību, kā arī tā tiek publiskota Iestādes un dibinātāja 

tīmekļa vietnē. 

 

 

Direktore        V.Grigorjeva 
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