
 

 

 

Kārtība izglītības procesa organizācijai un Covid-19 infekcijas 

drošības principu ievērošanai Ventspils novada  

Ugāles Mūzikas un mākslas skolā 2021./2022.mācību gadā. 

 

 

Izdota saskaņā ar  

Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija  

 noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības  

pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības  

ierobežošanai” 2021.gada 17.augusta  "Grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai" 

  

1.Vispārīgie noteikumi  

 

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – Kārtība) 

nosaka mācību procesa norisi, pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai 

ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos Ventspils novada Ugāles Mūzikas un 

mākslas skolā (turpmāk – Skola).  

1.2. Kārtība ir saistoša Skolas izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem.  

1.3. Skolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo 

veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.  

1.4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  

1.4.1. informēšana;  

1.4.2. distancēšanās;  

1.4.3. higiēna; 

1.4.4.gaisa kvalitātes kontrole, vēdināšana; 

1.4.5. personas veselības stāvokļa uzraudzība, t.sk. plūsmu organizēšana un 

kontrole, koplietošanas telpu  izmantošana. 

 

 

  
 

Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola 
  

“Bērnudārzs”, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615, Reģ.Nr. 4174902097; fakss 636 62612; tālrunis 29486235; 

e-pasts:ugalesmmsk@ventspilsnd.lv 



1.5.Ar direktora rīkojumu noteiktais atbildīgais darbinieks regulāri atjauno aktuālo 

informāciju skolas E-klases platformā un dibinātāja tīmekļa vietnē, Skolas Facebook 

lapā. 

1.6.Atbildīgā amatpersona drošības procesa nodrošināšanā ir Ventspils novada 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore, kura ar rīkojumu sadala atbildību 

par Kārtībā noteikto prasību ievērošanu. 

 

2. Vispārīgie informēšanas noteikumi  

2.1. 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 skolotājiem 

par to informēt audzēkņus un viņu likumiskos pārstāvjus. 

2.2. Skolas gaiteņos tiek izvietota vispārīgā informācija par distancēšanās, higiēnas 

un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasībām.  

2.3. Vecāku saziņa ar Skolu norisinās E-klases platformā, telefoniski, īpašas 

nepieciešamības gadījumos- tiekoties klātienē, iepriekš saskaņojot laiku un vietu un 

ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus. 

 

3. Vispārīgie klātienes mācību  īstenošanas noteikumi  

3.1.Skolas izglītības procesā piedalās  izglītojamie un darbinieki ar derīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu par negatīvu Covid 

19 testu ( 1 x nedēļā ). 

3.2. Izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji bez sadarbspējīga vakcinācijas vai   

       pārslimošanas sertifikāta lieto mutes un  deguna aizsegus, ievēro savstarpēju 2    

        metru  distanci, kur tas iespējams. 

3.3.Koplietošanas telpās mutes un deguna aizsegus lieto visi. 

           

4. Vispārīgie higiēnas noteikumi  

4.1. Izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem, ierodoties Skolā, ir pienākums 

nekavējoties veikt roku dezinfekciju.  

4.2. Dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami redzamās vietās.   

4.3. Koplietošanas telpas jāvēdina vismaz vienu reizi divās stundās. 

4.4. Pedagogam mācību stundu laikā jāseko gaisa kvalitātei, telpas vēdinot vismaz 

15 minūtes 1 stundas ietvaros. 

  4.5. Pēc mācību stundas, pārtraukuma laikā, mācību telpas obligāti  jāvēdina. 

 

 



5.Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību  

5.1. Skolas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un 

uzturēties skolā, ja viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai ir 

apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta 

nepieciešamība ievērot pašizolāciju.  

5.2. Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes sākas uzturēšanās laikā skolas 

telpās, personai ir pienākums nekavējoties informēt par to:  darbiniekiem - direktoru 

vai vietnieku, izglītojamiem - pedagogu, kurš atrodas kopā ar izglītojamo, vai 

dežurantu. 

5.3. Veselības problēmu gadījumā izglītojamo izolē atsevišķā telpā, nodrošina 

pieaugušā klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas 

masku vai deguna un mutes aizsegu,  darbinieks -  sejas masku. Sazinās ar izglītojamā 

vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar 

savu ģimenes ārstu. 

5.4. Izglītojamais skolā var atgriezties saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

5.5. Jebkuram Skolas izglītojamo un darbinieku pārstāvim ir pienākums informēt 

atbildīgo par personas veselības stāvokļa uzraudzību, ja kādai personai ir akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes un kura nevar pierādīt ar ārstniecības iestādes 

izdotu izziņu to, ka viņai ir cita saslimšana ar šādiem simptomiem.   

5.6. Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību ir atbildīgi:  

5.4.1. mācību stundās – pedagogs; 

5.4.2. citos gadījumos – katrs darbinieks.  

6. Mācību darba organizēšana  

6.1. Skola nodrošina mācības klātienē visiem izglītojamajiem. 

6.2. Klātienē izglītības procesa ietvaros (mācību telpā) mutes un deguna aizsegus 

nelieto: 

6.2.1. izglītojamie, kuri vispārizglītojošajā skolā mācās 1.-3.klasē; 

6.2.2. darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

6.2.3..izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

6.2.4. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas  specifikas 

dēļ; 

6.3.   Izglītojamie BEZ sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta Covid-

19 testu veic ik nedēļu vispārizglītojošajā skolā, pozitīva rezultāta gadījumā audzēkņa 

vecāki NEKAVĒJOTIES informē mūzikas un mākslas skolu. 



 

6.4. 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 

 10.stunda               Plkst.19.15-19.55 

 

*Mācību stundu saraksts un laiki nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti. 

 

6.5. Nepieciešamības gadījumā iespējams organizēt attālinātas vai daļēji attālinātas 

mācības, vai to elementus (pašvadītas mācības) ar mērķi pilnveidot patstāvīgās un 

digitālās mācīšanās prasmes. 

      6.6. Skola veido un īsteno individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina     

               atgriezenisko saiti tiem izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā/ karantīnā. 

 

 

 

7.Izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju ierašanās skolā  

 

7.1. Skola mācībām ir atvērta no 12.00 līdz 20.00. Pie galvenās ieejas ir zvans, 

dežurants noskaidro un izvērtē ierašanās iemeslu. Apmeklētāji, ienākot izglītības 

iestādē, lieto mutes un deguna aizsegus. 

7.2. Apmeklētājs, ienākot skolā, tiek reģistrēts speciāli iekārtotā “Apmeklētāju 

reģistrācijas  žurnālā”. Sagaidītājs iespēju robežās pārliecinās par apmeklētāja 

veselības stāvokli, ievērojot distanci  un piesardzības nosacījumus.  

 

 

 

 



8. Koplietošanas telpu izmantošana 

8.1. Koplietošanas telpās izglītojamie un darbinieki lieto mutes un deguna aizsegus. 

8.2.  Starpbrīžos audzēkņi uzturas tajā ēkas korpusā, kur notiek attiecīgās izglītības 

programmas (māksla, mūzika) nodarbības, distancējoties no citiem audzēkņiem;  

8.3. Aizliegta lieka drūzmēšanās un pulcēšanās Skolas apkārtnē un teritorijā, garderobē,  

gaiteņos, sanitārajās koplietošanas telpās. Izglītojamo plūsmu šajās vietās regulē atbildīgās 

personas:  pedagogi, skolas dežurants. 

8.4. Audzēkņi ieiet skolā pa galvenajām durvīm, iziešanai izmanto durvis no kāpņu 

telpas. 

8.5.  Audzēkņu uzturēšanās Skolā pēc dienas mācību procesa beigām nav atļauta, 

izņemot gadījumus, kad gaida transportu uz mājām. 

 

9. Skolas sadarbība ar vecākiem 

 

9.1. Skola informē vecākus par  to, ka viņi nodrošina vesela izglītojamā ierašanos 

Skolā, bez jebkādu elpceļu infekcijas pazīmēm vai citu slimību simptomiem. 

9.2. 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. 

9.3.Pēc izglītojamā ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 dienām) vecāki iesniedz Skolā 

ārsta vai medicīnas iestādes izziņu par bērna veselības stāvokļa atbilstību normai. Bez 

šādas izziņas izglītojamais Skolā nedrīkst atrasties. 

9.4.Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekvējoties jāinformē Skolas 

direktore vai klases audzinātāja, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

izglītojamais ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 

 

 

 10. Noslēguma noteikumi 

10.1. Skolas  direktore informē darbiniekus, pedagogi savukārt pastāvīgi informē 

izglītojamos par piesardzības pasākumiem, mācību procesa organizāciju, atbalsta 

iespējām. Skolā tiek organizēta atgriezeniskās saites ieguve no visām pusēm par 

pieejamajiem resursiem, nepieciešamo atbalstu un psiholoģisko labklājību.  

10.2. Darbinieku testēšana notiek atbilstoši Slimības profilakses un kontroles centra 

izstrādātam algoritmam. 



10.3. Skolā ir veikti nepieciešamie sagatavošanas darbi mācību procesa modeļa maiņai 

- nepieciešamības gadījumā pārejai uz daļēji attālinātu vai attālinātu darbu. 

10.3.1. Ja tiek  konstatēti  saslimšanas gadījumi ar Covid 19, tālākos lēmumus par 

skolas darbu pieņem direktore, saskaņojot ar Ventspils novada domi. 

10.3.2. Ja Ministru Kabineta lēmumi un/vai Slimību profilakses un kontroles centrs 

nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu direktora rīkojumu.  

 

  

 

Direktore  R.Petmane            

  

Ugālē, 2021.gada 31.augustā  

  

 


