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2020.gada 1.septembrī   

Izdota saskaņā ar MK 2020.gada 9.jūnija 

noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, Veselības ministrijas, IZM, 

Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem 

1. Vispārīgā daļa  

Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā-Skola), 

lai pēc iespējas mazinātu izglītojamo, pedagogu un darbinieku inficēšanās riskus, lai īstenotu  

izglītības programmu apgūšanu klātienē, ievērojot piesardzības pasākumu pamatprincipus: 

informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību. 

2. Informēšana 

2.1. Kārtība pilnā apjomā tiek publicēta E-klases platformā un dibinātāja tīmekļa vietnē. 

2.2. Atbildīgās personas, kas koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību Skolā,  ir 

direktore un dežurants. 

2.3.Skolas direktore,  atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra un citu atbildīgo iestāžu 

rekomendācijām, nodrošina visu skolas darbinieku informēšanu par nepieciešamajiem 

pasākumiem infekcijas izplatības novēršanai un uzdod pedagogiem par to informēt audzēkņus un 

viņu likumiskos pārstāvjus. 

       2.3.1. Par instruktāžu veikšanu audzēkņiem atbildīgi teorijas priekšmetu skolotāji (mūzikā) 

un izglītības programmas vadītājs (māksla). Instruktāžas veic pirmajā septembra nedēļā. 
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2.4.Skolas gaiteņos, koplietošanas telpās, klasēs tiek izvietoti SPKC informatīvie plakāti par Covid 

19 profilaksi. 

2.5.Vecāku saziņa ar Skolu un tās atbildīgajām personām norisinās E-klases platformā,   

telefoniski, e-pastā: ugalesmmsk@ventspilsnd.lv,  tiekoties klātienē, iepriekš saskaņojot laiku un 

vietu un ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus. 

 

3. Mācību procesa organizācija, ievērojot distancēšanos 

3.1. Skola nodrošina audzēkņiem mācības klātienē, ievērojot visas pamatprasības mācību procesa 

īstenošanai. 

Mācību stundu un starpbrīžu laiki*: 

 

1.stunda    Plkst.12.30-13.10 

2.stunda    Plkst.13.15-13.55 

3.stunda    Plkst.14.00-14.40 

4.stunda    Plkst.14.45-15.25 

            5.stunda                                     Plkst. 15.30-16.10  

6.stunda                          Plkst. 16.15-16.55  

7.stunda    Plkst.17.00-17.40 

8.stunda    Plkst.17.45-18.25 

9.stunda Plkst. 18.30-19.10 

*Mācību stundu saraksts un laiki nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti 

3.2. Individuālās un grupu stundas notiek atbilstoši stundu un izglītojamo sarakstam. Stundā 

strādājošais pedagogs nodrošina dalībnieku distancēšanos un piesardzības pasākumus. 

3.3. Aizliegta lieka drūzmēšanās un pulcēšanās Skolas apkārtnē un teritorijā,  gaiteņos, sanitārajās 

koplietošanas telpās. Audzēkņu  plūsmu šajās vietās regulē atbildīgās personas:  pedagogi, skolas 

dežurants.  

3.4. Audzēkņi uzturas tajā ēkas daļā, kur tiek īstenota attiecīgā izglītības programma – mūzika vai 

māksla. Audzēkņi apmeklē WC pirmajā stāvā.        

3.5. Audzēkņiem aizliegts patvaļīgi pamest Skolas teritoriju, došanās ārpus Skolas un tās teritorijas 

pieļaujama tikai gadījumos, kuri saskaņoti ar vecākiem. Ārdurvis ir slēgtas, dežurants vai kāds no 

pedagogiem tās atver pēc pieprasījuma.  



3.6.Organizējot pasākumus, priekšroka tiek dota tādiem, kur iespējams distancēties,  kā arī 

pasākumiem ārpus telpām. 

3.7.Audzēkņu uzturēšanās Skolā pēc dienas mācību procesa beigām nav atļauta, izņemot, ja gaida 

transportu uz mājām. 

3.8. Ugāles bērnu bibliotēkā uzturēties ar bibliotekāres atļauju, ievērojot higiēnas un distancēšanās 

prasības.  

3.16. Pārvietojoties skolēnu autobusos, ieteicams lietot sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus, 

kurus nodrošina vecāki. 

3.17. Īpašas nepieciešamības gadījumos Skolas telpās var īslaicīgi uzturēties izglītojamo vecāki, 

dažādu institūciju, kontrolējošo iestāžu, pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, ievērojot distancēšanos 

un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, reģistrējoties apmeklētāju uzskaites žurnālā, 

norādot ierašanās iemeslus, piefiksējot ierašanās laiku. 

3.18. Uzturēšanās laika reģistrāciju veic Skolas dežurants. 

 

3. Higiēna 

4.1. Skolas apkopēja pastiprināti veic sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu 

margu, galdu virsmu, krēslu roku balstu  u.c. virsmu apkopi saskaņā ar tīrīšanas un dezinfekcijas 

grafiku. 

4.2.  Garderobes zonas un pirmā stāva gaiteņa mitrā uzkopšana tiek veikta pirms un pēc izglītojamo 

ierašanās skolā. Sanitāro mezglu mitrā uzkopšana tiek veikta pēc katra starpbrīža. 

4.4.Klašu telpu apjomīga vēdināšana tiek veikta starpbrīžu laikā vai pēc nepieciešamības vismaz 

1 x 2 stundās. Gaiteņu vēdināšana tiek veikta mācību stundu laikā. 

4.5.Skolā iespēju robežās raugās, lai izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos un 

individuālos mācību līdzekļus, rakstāmpiederumus, iespēju robežās mazina to nodošanu no 

vienas personas citai. 

4.6. Ienākot skolā, obligāti jādezinficē rokas. Darbinieku un apmeklētāju roku dezinfekcijai Skolā 

vairākās vietās tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

 



4.7. Skolā roku higiēnai tiek nodrošinātas šķidrās ziepes un papīra dvieļi,  kā arī 70% spirtu saturoši 

roku dezinfekcijas līdzekļi. 

4.8. Izglītojamajiem un darbiniekiem Skolā nepieciešami maiņas apavi.  

 

5. Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

5.1. Lai nodrošinātu darbinieku un audzēkņu veselības stāvokļa uzraudzību, skolā netiek uzņemtas 

personas ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm un personas, kas ieradušās vai ir bijušas saskarsmē 

ar personu, kas atgriezusies no Covid-19 skartajām valstīm (aktuālā informācija 

www.spkc.gov.lv.). 

5.2. Ja audzēknim, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), skola izolē audzēkni, nodrošina pieaugušā klātbūtni. Nepieciešamības 

gadījumā ķermeņa temperatūras mērījumus audzēknim veic dežurants vai kāds no pedagogiem. Skola 

sazinās ar audzēkņa vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc audzēkņa.  

5.3. Pēc jebkuras saslimšanas audzēknim, atgriežoties skolā, jāiesniedz ārsta izziņa. 

5.4. Ja Skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņa pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, 

telefoniski informēt skolas direktori, doties mājās un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par 

turpmāko ārstēšanās režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Skolā vai sabiedriskajā 

transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties 

darbā, kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu. 

5.5. Ja darbiniekam vai audzēknim Skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

5.6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk audzēkņiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē audzēkņus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto 

sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra (SPKC) Kurzemes reģionālās nodaļas epidemiologam, telefons 

63622452. 
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5.7. Ja audzēknim vai Skolas darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, SPKC epidemiologi 

noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas 

rekomendācijas Skolas direktorei, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas 

nepieciešamību atsevišķai mācību grupai vai Skolai. Direktora pienākums ir pildīt SPKC 

norādījumus un  par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informēt Ventspils novada 

pašvaldību. 

5.8. .Lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu no klātienes modeļa uz citiem Skola saskaņo 

ar Ventspils novada pašvaldību  un par to informē izglītojamos un viņu vecākus. 

 

6. Skolas sadarbība ar vecākiem 

6.1. Vecāki atbild par to, ka audzēknis Skolā ierodas bez jebkādu elpceļu infekcijas pazīmēm 

vai citu slimību simptomiem. 

6.2. Vecāki ar ģimenes ārsta izziņu informē Skolu, ja bērnam ir alerģiskas iesnas, klepus, 

vienmēr nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra vai  reakcijas uz kādu no dezinfekcijas 

līdzekļiem. 

6.3. Par izglītojamā neierašanos skolā citu attaisnojošu iemeslu dēļ obligāti informē 

specialitātes pedagogu (mūzikā) vai izglītības programmas vadītāju (mākslā). 

6.4. Pēc audzēkņa prombūtnes vairāk par trim dienām vecāki iesniedz Skolā ārsta vai 

medicīnas iestādes izziņu par bērna veselības stāvokļa atbilstību normai. Bez šādas izziņas 

izglītojamais Skolā nedrīkst atrasties. 

7. Noslēguma jautājumi 

7.1. Skolā stingri ievēro personas datu aizsardzību. Ir aizliegts izplatīt informāciju par 

konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamajiem, skolotājiem vai tehniskajiem 

darbiniekiem. 

Kārtība stājas spēkā  ar 2020.gada 1.septembri. 

Kārtība apspriesta Ugāles Mūzikas un mākslas skolas pedagoģiskajā sēdē  26.08.2020. un 

darbinieku sapulcē 1.09.2020. 

 

Direktore                                     R.Petmane 


