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Pielikums Nr.1 

Ozolnieku Mūzikas skolas direktores  

Rīkojumam Nr. 1-10/31, 31.08.2021. 

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība  

2021./2022.mācību gadā Ozolnieku Mūzikas skolā  
 

Izdota saskaņā ar Latvijas republikas  

 Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

 noteikumiemNr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

un Latvija Nacionālā kultūras centra  ieteikumiem  

profesionālās ievirzes mūzikas programmu īstenošanai 

 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Kārtība nosaka mācību procesa organizēšanu un atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, 

higiēnas, personas veselības stāvokļa uzraudzības prasību ievērošanu Ozolnieku Mūzikas skolā 

(turpmāk - Skola). 
2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, 

vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki). 

 

II INFORMĒŠANA 

3. Par oficiālo saziņas līdzekli starp izglītojamā Vecākiem, izglītojamo un Skolu tiek noteikta 

skolvadības sistēma e-klase.  

4. Vecāki nekavējoties ziņo Skolai e-klasē par izglītojamā prombūtnes iemeslu un nekavējoties 

informē Skolas direktori, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija;  

5. Skola iepazīstina izglītojamos ar šiem noteikumiem un par nepieciešamību sekot savam 

veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses, higiēnas pasākumiem 

un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi līdz 2021.gada 10.septembrim, saņemot 

izglītojamo parakstus e-klases izdrukās. 

6.   Skola iepazīstina Vecākus ar šiem noteikumiem, nosūtot tos e-klasē un ievietojot tīmekļa 

vietnē www.ozolniekumuzikasskola.lv. Vecāki paraksta apliecinājumu par informēšanas, higiēnas, 

personas veselības stāvokļa uzraudzības un distancēšanās prasību ievērošanu. 

7. Skola iepazīstina darbiniekus ar šiem noteikumiem Skolas pedagoģiskās padomes sēdē, 

saņemot darbinieku parakstus par kārtības ievērošanu.  

8. Skolas telpās, redzamās vietās (pie ieejas durvīm, skolas gaitenī) ir izvietotas skaidri salasāmas 

norādes par drošības pasākumu ievērošanu. 

9. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes par pareizas roku 

higiēnas ievērošanu.  

 

 

http://www.ozolniekumuzikasskola.lv/
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III HIGIĒNA, VESELĪBAS STĀVOKĻA UZRAUDZĪBA  UN 

DISTANCĒŠANĀS 

10. Skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki ievēro pašizolācijas pienākumu, mājas 

karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 un Slimību profilakses un 

kontroles centra (turpmāk - SPKC) ieteikumiem;  

11. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija 

vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi rīkle 

un apgrūtināta elpošana). 

12. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek ielaisti/ uzņemti skolā, kā arī darbinieki 

netiek pielaisti pie darba pienākumu pildīšanas klātienē.  

13. Izglītojamie ar konstatētām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm, mācības klātienē Skolā 

drīkst turpināt tikai ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu. 

14. Darbinieki ar konstatētām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm drīkst atsākt darbu Skolā 

klātienē ar noslēgtu darba nespējas lapu, tādējādi, apliecinot, ka uz personu nekādi papildus 

piesardzības pasākumi nav jāveic.  

15. Vecāki ir atbildīgi par distancēšanās prasību ievērošanu Skolas apmeklēšanai saskaņā ar 

sava bērna stundu sarakstu. 

16. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai savus personīgos rakstāmpiederumus, mācību grāmatas 

un burtnīcas u.c. mācību līdzekļus. 

17. Izglītojamie un darbinieki bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc 

tualetes apmeklējuma, pirms un pēc ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pirms katras mācību stundas. 

18. Skolā ir nodrošināta roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība gan koridorā, gan katrā mācību 

telpā. 

19. Pedagogi kontrolē, lai izglītojamie pirms katras mācību stundas dezinficē rokas, izmantojot 

skolā izvietotos dezinfekcijas līdzekļus vai mazgā ar ziepēm un siltu ūdeni. 

20. Katru starpbrīdi klašu telpas tiek vēdinātas.  

21. Skolas apkopēja starpbrīžos veic  koplietošanas virsmu tīrīšanu (durvju rokturi, galda virsmas, 

krēslu roku balsti u.c.), kā arī veic regulārus dezinfekcijas pasākumus Skolas mācību telpās un 

tualetēs. 

22. Instrumenta spēles skolotāji individuālo nodarbību beigās veic koplietošanas mūzikas 

instrumentu dezinfekciju. 

23. Pedagogi un izglītojamie starpbrīžos nekavējoties atstāj mācību telpas, lai apkopēja varētu 

veikt koplietošanas virsmu tīrīšanu un  telpu vēdināšanu. 

24. Izglītojamie starpbrīžos ievēro distancēšanās prasības, nelieto kopīgas skārienjūtīgas 

virsmas, kopīgi nelieto līdzpaņemto ēdienu, neveido drūzmu. 

25. Izglītojamie lieto katrs savu dzeramā ūdens pudeli, ko var papildināt skolā. 

26. Izglītojamajiem  līdzi var būt sava ēdienreize kastītē, pēc ēšanas aiz sevis atstāj kārtību un 

tīrību, ēdiena gatavošana skolā ir aizliegta. 

27. Pedagogi ir atbildīgi par uzturēšanās kārtības un distancēšanās, kā arī higiēnas prasību un 

veselības stāvokļa uzraudzības ievērošanu savā klasē. 
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IV MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA  

28. Sākot ar 2021.gada 1.septembri mācības Skolā tiek organizētas klātienē ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par covid-19 negatīvu testa 

rezultātu un ievērojot pamatprasības: informēšana, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība 

un distancēšanās.  

29. Izglītojamie ierodas skolā ne ātrāk kā 5 – 10  minūtes pirms pirmās nodarbības  sākuma.  

30. Vecāki drīkst savu bērnu pavadīt tikai līdz Skolai (neieejot telpās), kā arī sagaidīt tikai pie 

Skolas, lai nodrošinātu cilvēku plūsmas mazināšanu.  

31. Izglītojamais katru nedēļu, ierodoties pirmo reizi Skolā, uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai vispārizglītojošajā skolā iegūtu apliecinājumu par covid-19 negatīvu 

testa rezultātu. 

32. Skolas darbinieki veic darba peinākumus klātienē ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu vai uzrādot negatīvu Covid -19 testa rezultātu reizi nedēļā.  

33. Starpbrīži un telpu vēdināšana starp nodarbībām notiek vismaz 15 minūtes astronomiskajā 

stundā. 

34. Izglītojamie pēc stundu beigām Skolu atstāj 5 minūšu laikā. Ja tas nav iespējams, vecāki e-

klasē informē Skolu, kurās dienās  un kādu iemeslu dēļ bērns uzturas Skolā ilgāk. 

35. Instrumenta spēles pedagogi veido savus stundu sarakstus pēc individuāla plāna. 

36. Skolas gaiteņos izglītojamie, pedagogi un citi skolas darbinieki izmanto mutes un deguna 

aizsegus, bet Mūzikas mācību priekšmetu apguves specifikas dēļ instrumentspēles nodarbībās un 

vienas grupas ietvaros tos nelieto. 

37. Ārtelpās mutes un deguna aizsegus nelieto. 

38. Izglītojamo pienākums ir neveidot drūzmu Skolas gaiteņos un pēc pedagoga lūguma 

uzturēties instrumenta spēles klasēs.  

39. Mācību ekskursiju, koncertu u.c. pasākumu plānošanu un organizēšana tiek veikta, 

izvērtējot nepieciešamību un iespējamos riskus, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības un 

piesardzības pasākumus, saskaņojot ar direktori un izglītojamo vecākiem.  

40. Konsultācijas tiek organizētas klātienē, izglītojamajam vai viņa Vecākiem iepriekš e-klasē 

vienojoties ar mācību priekšmeta pedagogu.  

41. Izglītojamo pienākums ir ielīmēt savu stundu sarakstu burtnīcās un uzrādīt to Skolas 

darbiniekiem pēc nepieciešamības, kā arī atstāt Skolas telpas, ja nav plānotas mācību stundas. 

42. Vecāku tikšanās ar pedagogu vai Skolas vadību iepriekš jāpiesaka pa telefonu.  

43. Pedagoga pienākums ir  informēt Skolas vadību un dežurantu par iepriekš plānoto tikšanos 

ar Vecākiem.  

44. Personas, kuras izglītības iestādē ieradušās sniegt pakalpojumus, ievēro higiēnas un 

distancēšanās nosacījumus. 

45. Nepiederošām personām iestādē uzturēties aizliegts. 

 

V RĪCĪBA, JA SKOLĀ ATKLĀTS SASLIMŠANAS GADĪJUMS 

IZGLĪTOJAMAJAM 
46. Ja izglītojamajam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

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

 Skola izolē izglītojamo, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms 

tam, klātbūtni, 
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 Izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, vienreizlietojamos cimdus, 

bet darbinieks – medicīnisko sejas masku un vienreizlietojamos cimdus, 

 Darbinieks informē Skolas vadību, 

 Skolas vadība sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 

nekavējoties (vai 1-2 stunu laikā) ierodas pēc izglītojamā vai dod atļauju izglītojamajam 

patstāvīgi doties uz mājām. 

 Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 
  

47. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

48. Ja darbinieks ir bijis saskarē ar izglītojamo, kuram ir konstatēta Covid – 19 infekcija, tad 

darbiniekam ir jāsazinās ar ģimenes ārstu un jāievēro tālākie norādījumi. 

 

VI  RĪCĪBA, JA SKOLĀ ATKLĀTS SASLIMŠANAS GADĪJUMS SKOLAS 

DARBINIEKAM. 

49. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir telefoniski informēt skolas 

direktori un pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, sazināties ar ģimenes ārstu, lai 

vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai 

sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu, kā arī pedagogs 

var strādāt attālināti. 

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

darbnespējas lapu). 

 

VII  MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANA, PASLIKTINOTIES 

EPIDEMIOLOĢISKAI SITUĀCIJAI  
 

51. Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai Covid-19 infekcijas izplatības dēļ,  mācību 

process Skolā tiek organizēts saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām un pašvaldības rīkojumiem. 

 

 
            Kārtība apspriesta Ozolnieku Mūzikas skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2021.gada 19.augustā.  

 

Direktore                                                                                                    E. Brūniņa 


