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APSTIPRINU: 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas 

direktore_____________ 

I. Lavrinoviča 

2021. gada 31. augustā  

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likumu, Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

 

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola  

Reģ. Nr. 4574902281 

Rīgas ielā 24C Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, LV-3933 

Tālrunis: 639 676386, fax: 639 76386, e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Vecumniekos 

 

31.08.2021. Nr. 16 
   

 

 

 

 

 

“Kārtība par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību procesa 

organizēšanu epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 

 

 

 

 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Skolas) 

personāla, audzēkņu un viņu likumisko pārstāvju, kā arī Skolas apmeklētāju rīcību 

un pienākumus, uzturoties Skolā, kā arī Skolas darba un mācību organizēšanu 

epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

3. Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, 

izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī citām personām, kas 

apmeklē izglītības iestādi. 
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II. Skolas darba laika organizācija 

1. Profesionālas ievirzes izglītības programmas tiek īstenotas Rīgas ielā 24C, 

Vecumniekos, darba laiks: katru darba dienu no plkst. 13 līdz 20:30. 

2. Mūzika programmas stundu laiki: 

1. stunda -  13:50 – 14:20 

2. stunda - 14:25 – 15:05 

3. stunda - 15:10 – 15:50 

4. stunda - 15:55 – 15:35 

5. stunda - 16:45 – 17:25 

6. stunda - 17:30 – 18.10 

7. stunda -  18:15 – 18:55 

8. stunda -  19:00 – 19:40 

9. stunda 19:40 – 20:20 

3. Mūzika programmas stundu laiki: 

1. stunda -  14:25 – 15:05 

2. stunda - 15:10 – 15:50 

3. stunda - 15:55 – 16:35 

4. stunda - 16:40 – 17:20 

5. stunda - 17:20 – 18:00 

6. stunda - 18:00 – 18.40 

7. stunda -  18:40 – 19:20 

8. stunda -  19:20 – 20:00 

9. stunda 20:00 – 20:40 

 

III. Izglītības iestādes apmeklēšana un uzturēšanās kārtība izglītības iestādē 

 

1. Maksimāli tiek ierobežota ar izglītības procesa nodrošināšanu nesaistītu 

personu atrašanās izglītības iestādē. 

2. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem jānovērtē sava bērna veselības 

stāvoklis, pirms izglītības iestādes apmeklējuma. Ar paaugstinātu 

temperatūru, drudzi un izteiktām elpceļu saslimšanas pazīmēm Skolu 

apmeklēt nedrīkst. 

3. Izglītojamais, kurš tiks testēts pamatskolā vai vidusskolā, ar šī testa rezultātu 

apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) var apmeklēt profesionālās 

ievirzes izglītības programmas īstenošanas vietu un piedalīties izglītības 

procesā. 
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4. Izglītojamais, kurš vispārējo izglītību apgūst mājmācībā vai tālmācībā, bet 

izvēlas profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūt klātienē, veic 

testu Skolā. 

5. Izglītības iestādes darbiniekiem jānovērtē savs veselības stāvoklis, pirms 

ierodas darbā. Ar paaugstinātu temperatūru, drudzi un izteiktām elpceļu 

saslimšanas pazīmēm Skolu apmeklēt nedrīkst. 

6. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties darbinieki, izglītojamie, izglītojamo 

likumiskie pārstāvji, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai 

izolācija, kā arī konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes. 

7. Ienākot izglītības iestādē, roku dezinficēšana ir obligāta (roku dezinfekcijas 

līdzekli nodrošina skola), vai, alerģisku reakciju gadījumos, rūpīgi 

jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm. 

8. Skolas dežurants pārliecinās, vai tiek veikta roku dezinfekcija. Skolas 

dežurants var likt dezinficēt rokas ikvienam, kas ienāk izglītības iestādē. 

9. Skolā ienākušās Skolai nepiederošās personas (ikviens, kas nav audzēknis 

vai skolotājs vai Skolas darbinieks) veic ierakstu personu reģistrācijas 

žurnālā, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās laiku un laiku, kad Skola tiek 

pamesta. 

10. Skolas personāls reģistrējas personāla reģistrācijas žurnālā, norādot vārdu 

uzvārdu, ierašanās laiku, klases telpu, kur uzturēsies.  

11. Izglītības iestādei nepiederošas personas Skolā var atrasties tikai pirmā stāva 

vestibilā, ievērojot drošu savstarpējo distancēšanos. Izņēmuma gadījumos 

tiek pieļauta arī otrā stāva telpu apmeklējums, ievērojot visus drošības 

pasākumus. 

12. Sākot ar 2021. gada 6. septembri, audzēkņi izglītības iestādē drīkst uzturēties 

tikai maiņas apavos. Ja maiņas apavu nav, audzēknim ir pienākums virs 

apaviem valkāt vienreizējas bahilas (bahilas nodrošina skola). 

13. Maiņas apavu uzglabāšanai nepieciešams maisiņš vai soma. 

14. Garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 6 personas. 

15. Atpūtas telpā (1.stāvā) vienlaicīgi drīkst uzturētie ne vairāk kā 9 personas. 

16. Audzēkņiem un skolas personālam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu 

(rūpīga un bieža roku mazgāšana, dezinfekcija). 

17. Izglītojamo vecākiem iespēju robežās jānodrošina bērna ierašanos Skolā īsi 

pirms stundu sākuma un savlaicīgi jānogādā mājās, beidzoties mācību 

stundām. 

18. Izglītojamie savu brīvo laiku starp mācību stundām pēc iespējas pavada 

ārpus izglītības iestādes telpām. 

19. Skolas dežurantei ir pienākums palīdzēt sagatavošanas un 1. klases 

audzēkņiem  nokļūt līdz mācību telpām.  

20. Ja audzēknim, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta temperatūra): 

20.1 tiek veikta audzēkņa izolācija atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni; 

20.2 nekavējoties jālieto sejas aizsegs (izglītojamam mutes, deguna 

aizsegs/maska, pieaugušajam – medicīniskā sejas maska); 

20.3 tiek informēti izglītojamo likumiskie pārstāvji; 

20.4 izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāierodas pēc 

bērna un jāinformē ģimenes ārstu. 

21. Ja izglītojamam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112, 113). 



4 
 

22. Atsākt mācības izglītības iestādē drīkst tikai ar ārsta izziņu par to, ka bērns 

ir vesels. 

23. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta 

temperatūra): 

23.1 darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, nekavējoties uzliekot 

sejas masku, dodas mājās; 

23.2 darbinieks telefoniski informē skolas vadību; 

23.3 darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāko 

ārstēšanu; 

24. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (noslēgta slimības 

lapa). 

25. Ja darbiniekam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112, 113). 

26. Personām ar paaugstinātu Covid-19 infekcijas risku (hroniskas elpceļu 

slimības) jāievēro īpaši piesardzības pasākumi: jāseko līdzi savam veselības 

stāvoklim, jāievēro profilakses pasākumi un neapmeklēt izglītības iestādi ar 

slimības pazīmēm. 

IV. Mācību procesa organizēšana izglītības iestādē  

1. Mācību process izglītības iestādē norit atbilstoši izglītības iestādē 

noteiktajam mācību priekšmetu un stundu sarakstam.  

2. Mācību stundas/nodarbības tiek organizētas individuāli un grupās, lai tās 

būtu nošķirtas, iespēju robežās savstarpēji noslēgtas, audzēkņi tiek reģistrēti 

e - klasē. 

3. Mācību process norit klātienē. Attālinātais mācību process notiek, ievērojot 

prasības, kas noteiktas izglītības iestādes vadītāja vai pašvaldības rīkojumos. 

4. Par īslaicīgi vai vienreizēji attālināti notikušām stundām jābūt informētai 

skolas administrācijai (direktores vietnieces mācību darbā mūzikas un 

mākslas programmās). 

5. Audzēkņi, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā  mācās attālināti. 

Skolotāji e – klasē informē audzēkni par veicamajiem mācību uzdevumiem 

un nodrošina atgriezenisko saiti. 

6. Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas izglītības iestādē, vecāki līdz 

mācību stundu sākumam informē Skolu e - klasē/īsziņā par izglītojamā 

prombūtnes iemeslu. 

7. E - klases žurnālā priekšmeta skolotājs audzēkni reģistrē ne vēlāk kā līdz 

dienas beigām. 

8. Mācību stundas atbildīgais pedagogs ir atbildīgs par regulāru klases telpas 

vēdināšanu. 

9. Pedagogs pārliecinās (pārjautā) vai audzēkņi, pirms ienākšanas mācību klasē 

ir nomazgājuši ar ziepēm vai dezinficējuši rokas. 

10. Pēc mācību stundas skolotājs dezinficē virsmas, kas bijušas ilgstošā saskarē 

ar audzēkni (piemēram, mācību galdu virsmas, taustiņinstrumentu 

klaviatūras, datorpeles, datoru klaviatūras, iekārtas u.c. virsmas). 

11. Mūzikas programmā  audzēkņi lieto tikai personīgos mācību līdzekļus un 

rakstāmpiederumus (zīmuli, zīmuļa asinātāju, dzēšgumiju, darba burtnīcas, 

grāmatas un citus mācību līdzekļus). 
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12. Mākslas programmā audzēkņi lieto personīgo zīmuli, dzēšgumiju un zīmuļa 

asinātāju. Pārējos mācību līdzekļus un darbam nepieciešamos priekšmetus 

un materiālus nodrošina skola. 

13. Mākslas programmas skolotāji pēc mācību stundas dezinficē audzēkņu 

lietotos priekšmetus (šķēres, otas u.c. darbā lietotos priekšmetus). 

14. Mūzikas programmas audzēkņiem ir pienākums uzturēt kārtībā savus 

mūzikas instrumentus un nenodot tos citām personām.       

15. Mācību priekšmeta “Kolektīvā muzicēšana” stundas notiek Skolas lielākajās 

telpā – Skolas zālē. 

16.  Skolas kolektīvu (koris “Via Stella”, SO “Draugi”, koklētāju ansamblis 

“Skandīne”, kameransambļi) vadītājiem pēc iespējas jāstrādā ar atsevišķām 

balsu/instrumentu grupām, lai nodrošinātu mazāku audzēkņu kontaktēšanos 

vienlaicīgi. 

17. Ja tiek organizēts pasākums (kopmēģinājums, koncerts, konkurss, festivāls, 

izstāde u.c.) ārpus Skolas telpām, tad par pasākuma apmeklējuma 

nosacījumiem tiek informēti audzēkņi un tiek veikta audzēkņu un skolotāju 

uzskaite pasākumā. 

 

V. Vecāku (likumisko pārstāvju) atbildība 

1. Izglītojamo vecāku (likumiskos pārstāvju) pienākums ir informēt izglītības 

iestādes vadību par bērna veselības stāvokli, ja tas var radīt veselības 

apdraudējumu izglītības iestādē esošajām personām. 

2. Skolas kavējumus vecāki (likumiskie pārstāvji) nekavējoties reģistrē e – 

klasē. 

3. Izglītojamā vecāki (likumiskie pārstāvji) nodod ziņas par testa rezultātiem e 

– klases pastā, nosūtot testa rezultātus direktores vietniekiem mūzikas vai 

mākslas jomā. Pieļaujama arī testa rezultātu uzrādīšana papīra formā. 

4. Ja izglītojamam konstatēta Covid – 19 infekcija vai audzēknis bijis tiešā 

kontaktā ar Covid – 19 inficētu personu, vecākiem (likumiskajiem 

pārstāvjiem) nekavējoties jāinformē skolas vadības pārstāvji, mūzikas 

programmas audzēkņiem – instrumenta spēles skolotāju. 

5. Lai pēc slimošanas ar Covid – 19 atsāktu mācības skolā, izglītojamais uzrāda 

ģimenes ārsta izziņu par atļauju apmeklēt mācības klātienē papīra vai 

digitālā formā 

VI. Higiēnas prasību nodrošināšana 

1. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas grafikam, 

pastiprināti tiek veikta sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu 

margu u.c. virsmu apstrāde/apkope. 

2. Dežurantes un apkopējas nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu 

aizsardzības līdzekļu pieejamību un pārrauga telpu uzkopšanu. 
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VII. Norādījumi par individuālo aizsardzības līdzekļu - sejas masku 

lietošana un Covid-19 testu veikšana un uzrādīšanu 

 

 

1. Individuālo aizsardzības līdzekļu-sejas masku lietošana iestādē: 
 

 

Pedagogs 

Izglītojamais 

(vispārizglītojošās    

skolas 1.-3.klasē)    

 

Izglītojamais Darbinieks 

Mutes un deguna aizsegu 
lietošana 
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Ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu 

Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nē Jā 

Ar apliecinājumu (papīra vai 

digitālā formā) par negatīvu 

Covid-19 testu 

Jā Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā 

Mūzikas instrumentu spēles, 

vokālās mākslas un dejas 

apguves specifikas dēļ 

Nē Jā Nē Jā Nē Jā Nav 

attieci 

nāms 

Nav 

attie 

cinā 

ms 

 

 
2. Covid-19 testu veikšana un uzrādīšana: 

 
Covid-19 testu veikšana* AR sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu 

BEZ sadarbspējīga vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta 

Skolotājs Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Darbinieks Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Izglītojamais 1.-3 .klase 

vispārizglītojošajā skolā 

Nav attiecināms Veic vispārizglītojošā skolā un rezultātu 

uzrāda profesionālās ievirzes izglītības 

iestādē 

Izglītojamais sākot no 

4.klases vispārizglītojošajā 

skolā 

Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic vispārizglītojošā skolā un rezultātu 

uzrāda profesionālās ievirzes izglītības 

iestādē 
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VIII. Komunikācija un atbildības 

 

1. Skolas vadības un skolotāju komunikācija ar audzēkņiem norisinās klātienē, 

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

tīkli, e-klase, Facebook profils, iestādes mājas lapa, izvēloties efektīgāko 

saziņas formu un veidu. 

2. Audzēkņus un viņu vecākus (likumiskos pārstāvjus) ar Iekšējiem 

noteikumiem Nr. 16 “Kārtība par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību 

procesa organizēšanu epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” iepazīstina Skolas administrācija, nosūtot 

informāciju e-klasē. Ar noteikumiem var iepazīties arī tīmekļa vietnēs 

www.vecumniekumms.lv  

3.  Skolas personālu ar Iekšējiem noteikumiem Nr. 16 “Kārtība par uzturēšanos 

izglītības iestādē un mācību procesa organizēšanu epidemioloģiskās 

drošības COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” iepazīstina Skolas 

administrācija, nosūtot informāciju e-klasē. Ar noteikumiem var iepazīties 

arī tīmekļa vietnēs www.vecumniekumms.lv  

4. Atbildīgā par epidemioloģisko prasību ieviešanu un koordinēšanu ir Skolas 

direktore. 

5. Atbildīgie par distancēšanos un higiēnas prasību ievērošanu koplietošanas 

telpās ir Skolas dežuranti. 

6. Atbildīgie par distancēšanos un higiēnas prasību ievērošanu mācību telpās ir 

atbildīgie priekšmetu skolotāji. 

7. Atbildīgais  par  izglītojamo veselības  stāvokļa  novērošanu  ir: 

7.1 mācību procesa laikā - atbildīgais priekšmeta skolotājs; 

7.2 ārpusstundu pasākumu laikā – par pasākumu atbildīgais skolotājs; 

8. Atbildīgā par aktuālās informācijas publicēšanu Skolas mājas lapā – 

direktore. 

9. Skolas pedagoģiskais personāls un darbinieki stingri ievēro personas datu 

aizsardzību. Aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 

inficētajiem audzēkņiem, karantīnā un izolācijā esošiem audzēkņiem, 

skolotājiem, vai iestādes darbiniekiem. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

10. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Iekšējie noteikumi Nr. 16 “Kārtība 

par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību procesa organizēšanu 

epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir 

saskaņoti ar Bauskas novada domi. 

 

Kārtība apspriesta skolas pedagoģiskās padomes sēdē 31.08.2021., prot. Nr. 2021-5 

 

Saskaņots: 

 

Bauskas novada domes  

priekšsēdētāja vietnieks 

Aivars Mačeks 

http://www.vecumniekumms.lv/
http://www.vecumniekumms.lv/
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