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Kārtība mācību procesa organizēšanai  

2020./2021. mācību gadā 
Izdota saskaņā  

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestādēm  
piesardzības pasākumu 

 īstenošanai Covid-19 infekcijas  
izplatības ierobežošanai 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra (turpmāk-skola) Kārtība mācību 

procesa organizēšanai 2020./2021. mācību gadā (turpmāk-kārtība) ir izstrādāta, ievērojot 

Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

2. Kārtība paredz mācību procesa organizācijas modeļus Covid-19 infekcijas izplatīšanās 

ierobežošanai skolā, kas ir saistoša visiem skolas darbiniekiem un izglītojamo 

likumiskajiem pārstāvjiem un izglītojamiem. 

3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic skolas direktors un direktora vietnieki. 

4. Konkrēto dienas kārtību katrā skolas ēkā, katrā izglītības programmā, kā arī dienas 

režīmu skolas internātā, pamatojoties uz skolas direktora vietnieku priekšlikumiem, 

apstiprina skolas direktors. 

5. Mācību process visās izglītības programmās tiek organizēts klātienē. 

6. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai vai pēc Slimību profilakses un kontroles centrs 

(turpmāk – SPKC) ieteikuma mācību process var tikt organizēts attālināti. 

 
II. Mācību procesa organizācija klātienē. 

7. Skolas ēkā Uliha iela 56.  

7.1. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 2. – 9.klasei un profesionālo pamatizglītības programmu 

izglītojamiem noteikt mācību stundu laiku sadalījumu ievērojot bloku principu: 

1.bloks – 2.-5.klase; 
2.bloks – 6.- 7.klase; 
3.bloks – 8.- 9.klase, profesionālās pamatizglītības grupas. 

7.2. mācību stundu sadalījums; 

  1. bloks   2. bloks   3. bloks 

        0. 8.10-8.50 

1. B. 8.30 8.45-9.25 1. 8.30-9.10 B. 9.10 1. B. 8.50 9.00-9.40 

2. 9.35-10.15 2. 9.20-10.00 2. 9.45-10.25 

3. 10.20-11.00 3. 10.05-10.45 3. 10.35-11.15 

4. 11.10-11.50 4. 10.55-11.35 4. 11.25-12.05 

5. P.11.50 12.05-12.45 5. 11.40-12.20 5. 12.05-12.45 
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6. 12.45-13.25 6. P. 12.20 12.35-13.15 6. P.12.45 13.00-13.40 

7. 13.35-14.15 7. 13.25-14.05 7. 13.50-14.30 

8.   8. 14.10-14.50 8. 14.40-15.20 

  L.15.30     L.15.45    L.16.00   

B. – brokastis, 

P. – pusdienas 

L. - launags 

7.3. Klasēs, grupās un mācību priekšmetos, kuros klasi (grupu) dala divās daļās 

(grupās), pieļaujama 0.stunda plkst. 08.10. Šajā laikā var notikt arī pulciņu, 

fakultatīvu, korekcijas (individuālās un grupu) nodarbības. 

7.4. Ievērojot izglītojamo vajadzības, mācību stundu laikā organizēt dinamiskās pauzes. 

7.5. Izglītojamo ēdināšana notiek atbilstoši mācību stundu sadalījuma grafikam, ievērojot 

“Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

prasības izglītības iestādē” 

8. Skolas ēkā Klaipēdas iela 94.  

8.1. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 1. – 

9.klasei noteikt mācību procesu organizēt ievērojot bloku principu: 

1.bloks – 1.c/2.cb klase, 2.ca klase, 3.c klase, 4.cb/5.c klase; 

2.bloks – 4.ca klase, 6.ca klase; 

3.bloks – 6.cb/7.c klase, 9.c klase, 9.c1 klase, 8.c/9.c2 klase, 9.c3 klase. 

8.2. Izglītojamo ēdināšana notiek atbilstoši bloku un mācību stundu sadalījuma grafikam, 

ievērojot “Kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības izglītības iestādē”. 

9. Skolas ēkā Ezera iela 53/55.  

9.1. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem 1.klasei mācību stundu sadalījums: 

Stunda Laiks 

1. 9.00-9.40 

2. 09.50-10.30 

3. 10.40-11.20 

4. 11.30-12.10 

5. 12.25-13.05 

6. 09.50-10.30 

 

9.2. Speciālās pirmsskolas izglītības programmās  dienas režīms 

Dienas gaita Grupa 
“Saulīte” 
(4-6 g.) 

Grupa 
“Zvaigznīte” 

(4-6g.) 

Bērnu pieņemšana, rotaļas un  patstāvīgā darbība 7.00 – 8.40 7.00 – 8.40 

Rīta vingrošana   8.40- 8.50 8.45- 8.55 

Gatavošanās brokastīm 8.50- 9.00 8.55- 9.05 

Brokastis 9.00- 9.15 9.05- 9.20 

Gatavošanās rotaļnodarbībām 9.15- 9.25 9.20- 9.30 

Rotaļņodarbības  9.25- 10.55 9.30- 11.00 

Gatavošanās pastaigai 10.55- 11.10 11.00- 11.15 

Pastaiga 11.10-12.10 11.15-12.15 

Atgriešanās grupā,  gatavošanās pusdienām 12.10- 12.25 12.15- 12.30 

Pusdienas 12.25- 12.40 12.30- 12.45 

Gatavošanās dienas miegam 12.40- 12.55 12.45- 13.00 

Dienas miegs 12.55- 15.00 13.00- 15.00 

Pakāpeniska celšanās, rotaļas  15.00- 15.45 15.00- 15.50 
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Gatavošanās launagam 15.45-15.55 15.50- 16.00 

Launags 15.55- 16.10 16.00- 16.15 

Rotaļas, patstāvīgā darbība 16.10- 16.45 16.15- 16.50 

Gatavošanās pastaigai 16.45- 17.00 16.50- 17.05. 

Pastaiga un  došanās mājās 17.00- 19.00 17.05- 19.00 

 

9.3. Izglītojamo ēdināšana notiek klases un grupu telpās, ievērojot “Kārtību, kādā tiek 

nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības 

iestādē” 

10. Skolas internāta grupu darbu organizēt ievērojot atbilstošo bloku principu. 

11. Interešu izglītības pulciņu nodarbības organizēt ievērojot atbilstošo bloku principu. 

III. Mācību procesa organizācija attālināti 

12. Pirmsskolas programmu realizācijā iesaistītajiem pedagogiem nodrošināt dežūrgrupas 

darbu atbilstoši dežūru grafikam.  

13. Speciālās pamatizglītības izglītojamiem mācību procesu nodrošināt attālināti, ņemot vērā 

katra individuālās spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli: 

13.1. speciālās pamatizglītības programmas 21015911 izglītojamiem: 

klases audzinātājiem reizi nedēļā sagatavot darba lapas mācību satura apguvei un tās nosūtīt 

izglītojamo vecākiem uz e-pastu; 

klases audzinātājiem regulāri (2 reizes nedēļā) sazināties ar izglītojamo vecākiem, sniedzot 

ieteikumus izglītojamo nodarbināšanai mājas apstākļos iegūto prasmju un iemaņu 

nostiprināšanā mācību satura ietvaros;  

13.2. speciālās pamatizglītības programmas 21015811 izglītojamiem no 1. līdz 6.klasei: 

klases audzinātājiem atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam sadarbībā ar  mācību 

priekšmetu pedagogiem  (datorika, sports, sports un veselība, mūzika, mājturība un 

tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas) izstrādāt veicamos uzdevumus, kurus katru dienu nosūtīt 

izglītojamo vecākiem uz e-pastu vai WhatsApp. Šos saziņas veidus izmantot arī konsultāciju 

sniegšanai un atgriezeniskās saites saņemšanai. 

13.3. speciālās pamatizglītības programmas 21015811 izglītojamiem no 7. līdz 9.klasei: 

klases audzinātājiem atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam sadarbībā ar  mācību 

priekšmetu pedagogiem  (vēsture, ģeogrāfija, informātika, datorika, sports, sports un veselība, 

mūzika, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas) izstrādāt veicamos uzdevumus, 

kurus katru dienu nosūtīt izglītojamiem uz e-pastu vai WhatsApp. Šos saziņas veidus izmantot 

arī konsultāciju sniegšanai un atgriezeniskās saites saņemšanai. 

14. Profesionālās pamatizglītības programmu izglītojamiem mācību procesu nodrošināt 

attālināti, ņemot vērā katra individuālās spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli: 

14.1. mācību priekšmetu pedagogiem, atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam,  

izstrādāt veicamos uzdevumus, kurus katru dienu nosūtīt izglītojamiem uz e-pastu 

vai WhatsApp. Šos saziņas veidus izmantot arī konsultāciju sniegšanai un 

atgriezeniskās saites saņemšanai. 

14.2. grupu audzinātājiem reizi nedēļā veidot grupas saziņu  ZOOM platformā. 

15. Izglītojamiem, kuriem nav pieejama elektroniskā saziņa, nodrošināt iespēju saņemt 

mācību uzdevumus pie skolas dežuranta, par saņemšanas kārtību telefoniski informējot 

vecākus. 

16. Nepieciešamības gadījumos attālināto individuālo konsultāciju sniegšanai vecākiem vai 

izglītojamiem izmantot skolas atbalsta personālu – psihologu, sociālo pedagogu, 

medicīnisko personālu. 

17. Internāta skolotāji un logopēdi tiek nozīmēti kā atbalsta skolotāji konkrētai klasei. 

18. Skolas darbinieki saziņai ar skolēniem un vecākiem ir pieejami no plkst 9.00 līdz 18.00 
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IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

19. Grozījumus kārtībā veic pēc direktora vietnieku ierosinājuma. Grozījumus apstiprina 

skolas direktors 

20. Kārtība un grozījumi kārtībā tiek saskaņoti ar skolas dibinātāja pārstāvi. 

 

 

Direktors         S.Sidorova 

 

Saskaņota 31.08.2020. 

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece  I.Ekuze 


