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Kārtība, kādā Aizputes  Mūzikas skolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības 

pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

      
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija  

noteikumiem nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 
 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

 
 

                                   I. Vispārīgie jautājumi 

1.Kārtība nosaka mācību procesa organizāciju, epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas 

veicami, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību Aizputes Mūzikas skolā (turpmāk – 

skola), lai pēc iespējas mazinātu izglītojamo, pedagogu un darbinieku inficēšanās riskus.  

2. Katrs pedagogs, darbinieks, izglītojamais ir personīgi atbildīgs par savu veselību, par 

drošības pasākumu ievērošanu, lai neapdraudētu sevi un apkārtējos.  

3.Kārtība un tās izmaiņas ir saistošas izglītojamajiem, pedagogiem, tehniskajiem 

darbiniekiem, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un citām ar skolas darbību 

nodrošināšanu saistītām personām.  

4. Ar kārtību skolas pedagogus un darbiniekus iepazīstina direktore, izglītojamos – 

specialitātes pedagogs, vecākiem un citām personām kārtība ir pieejama Aizputes mājas 

lapā www.aizputesnovads.lv, sadaļā Izglītība - Aizputes Mūzikas skola. 

5. Lai nodrošinātu uzraudzību par kārtībā noteikto pasākumu ievērošanu ikdienā, tiek 

noteiktas atbildīgās personas – iestādes direktore , dežurante , pedagogi. 

http://www.aizputesnovads.lv/
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6. Skolas pedagogu, darbinieku, izglītojamo, vecāku/likumisko pārstāvju pienākums ir sekot 

savam un skolas izglītojamo veselības stāvoklim: būt informētiem par COVID-19 

simptomiem, individuālajiem profilakses pasākumiem un rīcību, ja parādās elpceļu infekcijas 

simptomi, par obligāto informācijas sniegšanu skolai, ja konstatēta COVID-19 infekcija. 

7. Izmaiņas kārtībā tiek veiktas reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas izmaiņām skolā, 

novadā, valstī, kā arī konstatējot papildus nepieciešamību un vajadzības noteikt papildus 

pasākumus COVID-19 izplatības ierobežošanai. 

                         II. Mācību darba organizācija 

8. Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana izglītojamiem tiek noteikta 

klātienē visas nodarbības. Pēc iespējas tiek ievērota 2 m distance. 

9. Izglītības procesam  iespēju robežās jānotiek vienas klases(grupas)ietvaros. 

10. Izglītojamais, kurš tiks testēts ik nedēļu, piemēram, pamatskolā vai vidusskolā, ar šī 

testa rezultātu apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) var doties uz skolu un piedalīties 

izglītības procesā. Izglītojamais sākot no 4. klases (vispārizglītojošās skolas) ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu uzrādot (papīra vai digitālā formā) 

var doties uz skolu un piedalīties izglītības procesā neveicot COVID-19 testu. 

11. Skola nosaka atbildīgo personu testa rezultātu, sertifikātu uzrādīšanas pārbaudē katram 

izglītojamam ienākot skolā.  

12. Klātienē izglītības procesa ietvaros skolas iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, 

izņemot: 

12.1. bērnus līdz 7 gadu vecumam; 

12.2. izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams īpaši noteikto veselības 

apsvērumu dēļ; 

12.3. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

mācību un koplietošanas telpās; 

12.4. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

izglītības procesā mācību telpā; 

12.5.1.-3.klases (vispārizglītojošās skolas) izglītojamie izglītības procesā 

mācību telpā. 

12.6. ja nav iespējams lietot mutes un deguna aizsegu atbilstoši mūzikas 

instrumentu spēles, vokālās mākslas specifikai. 
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                    III. Uzturēšanās kārtība iestādē 

13.Pedagogi un darbinieki uzturas skolā un veic savus darba pienākumus, ievērojot 

epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības nosacījumus.  

14. Izglītojamo vecāki vai pilnvarotās personas uzturas skolas telpās tikai pēc atbildīgo 

personu uzaicinājuma vai piesakoties pie atbildīgajām personām, ievērojot distancēšanās 

un citus drošības pasākumus.  

15.Dažādu institūciju, kontrolējošo iestāžu, pakalpojumu sniedzēju pārstāvji skolā uzturas 

tikai direktores vai direktores norīkotās personas pavadībā, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības pasākumus. 

16.Skolā aizliegts uzturēties:  

16.1. personām ar elpceļu infekciju slimību pazīmēm;  

16.2. personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna;  

16.3. personām, kas nav saistītas ar skolas darbības nodrošināšanu. 

 

17. Aizliegta drūzmēšanās un pulcēšanās skolas gaitenī, sanitārās koplietošanas telpā. 

18.Personu plūsmu iestādē regulē atbildīgās personas – direktore, dežurante. 

     IV. Higiēnas prasību ievērošana un nodrošināšana 

19. Katrs pedagogs, izglītojamais, darbinieks ir personīgi atbildīgs par higiēnas prasību 

ievērošanu. 

20. Izglītojamie, pedagogi pēc iespējas lieto tikai personīgos mācību līdzekļus un 

piederumus, iespēju robežās mazinot to nodošanu no vienas personas citai. Koplietošanas 

mācību materiāliem jānodrošina dezinfekcija.  

21. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, 

pastaigas ārā. Pēc nepieciešamības lietot dezinfekcijas līdzekļus, kas atrodas katrā klases 

telpā vai koplietošanas telpās. 

22. Kvadrātmetru ierobežojums nav noteikts, bet pedagogiem jānodrošina regulāra telpu 

vēdināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā. 

23. Izglītojamo, darbinieku, apmeklētāju roku dezinfekcijai pieejamās vietās izvietoti 

atbilstoši dezinfekcijas līdzekļi. 

 V. Rīcības plāns, ja tiek konstatēts saslimšanas gadījums, ja skolā atklāts 

saslimšanas gadījums DARBINIEKAM 

24. Ja skolas darbiniekam parādās elpceļu infekcijas simptomi- klepus, rīkles iekaisums, 

apgrūtināta elpošana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, darbinieks pārtrauc pienākumu 

veikšanu un dodas mājās. Ja dodoties mājās, ir iespējams kontakts ar citām personām 

(skolā vai transportā), darbinieks lieto sejas masku.  
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25. Darbinieks telefoniski informē Iestādes direktoru, sazinās ar savu ģimenes ārstu un 

vienojas par turpmāku ārstēšanu.  

26. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

27. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība- 113.  

IZGLĪTOJAMAJAM 

28. Ja Iestādes izglītojamam parādās elpceļu infekcijas simptomi- klepus, rīkles iekaisums, 

apgrūtināta elpošana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izglītojamo izolē atsevišķā telpā- 

spoguļzālē, un, ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam nodrošina  pieaugušā, kas 

kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Sejas aizsegu lietošana obligāta gan 

audzēknim, gan darbiniekam, lai novērstu tālāku inficēšanās risku. 

29. Skolas darbinieks informē audzēkņa vecākus/likumiskos pārstāvjus.  

30. Vecāki/likumiskie pārstāvji nekavējoties ierodas pēc bērna, informē ģimenes ārstu. 

31. Izglītojamais uzsāk ārstēšanos atbilstoši ārsta ieteikumiem. 

32.Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība-113.  

VI.  Vecāku/likumiskā pārstāvja pienākumi un atbildība 

 

34. Izglītojamie ierodas skolā veseli. Netiek pieļauta izglītojamā ar elpceļu infekcijas slimību 

pazīmēm atrašanās skolā, kas nozīmē vecāku īpašas uzmanības pievēršanu izglītojamā 

veselības stāvoklim, tā izvērtēšanu no rīta mājās.  

34.Vecākam/likumiskam pārstāvim par saslimšanu jāinformē ģimenes ārsts.  

35. Izglītojamā atgriešanās skolā notiek pēc atveseļošanās, kas apstiprināta ar ārsta zīmi.  

36.Ja saslimušajam bērnam konstatē COVID-19 infekciju, vecākiem nekavējoties jāinformē 

skola (direktore mob.29546698 vai specialitātes pedagogs).  

37.Ģimenei (tai skaitā izglītojamam) jāievēro Veselības ministrijas noteiktie drošības 

pasākumi (pašizolācija, karantīna) valstī noteiktajā kārtībā; ja ģimene ir apmeklējusi valstis, 

pēc kuru apmeklējuma ir jāievēro pašizolācija, ģimene to ievēro un informē specialitātes 

pedagogu.  

38. Vecāku saziņai ar iestādi izmantojami telefoniskie sakari; nepieciešamības gadījumā 

vienojas par citu saziņas veidu.  

39.Vecāki/likumiskie pārstāvji, citas nepiederošas personas skolā ierodas tikai ar iepriekšēju 

pieteikšanos, uzturas un kontaktējas tikai ar nepieciešamo darbinieku.  
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40.Jāinformē specialitātes pedagogs, ja bērnam ir alerģiskas reakcijas uz kādu no 

dezinfekcijas līdzekļiem vai kāda cita veida alerģijas. 

41. Savlaicīgi jāinformē specialitātes pedagogs par izglītojamā prombūtni, iestādes 

neapmeklēšanu jebkādu iemeslu dēļ.  

42. Ja izglītojamam slimības pazīmes parādās skolā, nekavējoties tiek informēti 

vecāki/likumiskie pārstāvji ar aicinājumu ierasties pēc bērna. 

                       VII. Noslēguma jautājumi 

43. Skolā stingri jāievēro personas datu aizsardzība, aizliegts izplatīt informāciju par 

konkrētiem ar COVID-19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem vai skolas darbiniekiem, 

ja tādi būs.  

44. Kārtība var tiek grozīta vai papildināta, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

 

 

Direktore         Arta Kangīzere 


