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APSTIPRINU: 

Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas direktore  

Andra Zvejniece,  

Kuldīgā , 2021. gada 28. augustā 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

28.08.2021. 

Nr.1/2021 

 

“Par Covid - 19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu un 

no tiem izrietošo prasību ievērošanu” 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) 

darba kārtību un drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai (turpmāk – kārtība). Kartības mērķis ir novērst infekcijas 

izplatību skolā. 

2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami 

šādi pamatprincipi: 

2.1. informēšana; 

2.2. distancēšanās;  

2.3. higiēna; 

2.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

3. Darbā ar izglītojamo tiek ievērota konfidencialitāte. Saskaņā ar Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par izglītojamo 

ieguvis Skolas darbinieks, ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas 
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jebkādā veidā varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai vai viņa 

psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas. Visi ar Covid – 

19 infekcijas izplatību saistītie dokumenti glabājas pie Skolas 

direktora. 

4. Informācijas apriti par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Skolā organizē 

direktors. Informācija izglītojamiem,  viņu vecākiem un pedagogiem 

pieejama E–klasē, Skolas mājaslapā. Apmeklētāji ar kārtību tiek 

iepazīstināti, ierodoties skolā. 

5. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība ir vecāku un skolēnu 

atbildība. 

6.  Izglītojamo vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un 

nevest/nelaist uz izglītības iestādi, ja bērnam novērojamas infekciju 

slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes. 

7.  Izglītojamais nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja kādam no ģimenes 

locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un 

SPKC izglītojamo noteicis par kontaktpersonu.  

8. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC. 

9.  Ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu 

pašizolācija un mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, 

izglītojamais drīkst apmeklēt izglītības iestādi. Ja pašizolācijā esošajai 

personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt 

izglītības iestādi, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls. 

10. Vecāki nodrošina, ka bērnam ir līdzi tīra sejas maska. 

11. Profesionālās ievirzes izglītībā tālmācība bez atbilstošas licences nav 

pieļaujama. 

12. Mājmācības forma profesionālās ievirzes izglītībā nav paredzēta. 

13. 2021./2022. mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskolas 8.a un 10. 

klase izglītības procesu veiks E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 

telpās (116., 107. un 213.). Atbildīgā persona par iekšējās kārtības un 

Covid – 19 infekcijas novēršanas noteikumu ievērošanu – Larisa 

Flugrāte. 

 



 

 

 

II Skolas direktora un darbinieku rīcība, 

ja tiek konstatēta iespējamā inficēšanās ar Covid – 19 

 

2.1. Pedagogi un darbinieki pastiprināti pievērš uzmanību izglītojamo veselības 

stāvoklim. 

2.2. Ja izglītojamam, atrodoties mācību iestādē, parādās slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums): 

2.2.1. Pedagogs, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, nodrošina 

izglītojamā izolāciju atsevišķā telpā; 

            2.2.2. Izglītojamais izmanto savu sejas aizsegu. Ja izglītojamam tāda nav, to 

nodrošina izglītības iestāde; 

 2.2.3. Pedagogs veic virspusēju bērna veselības stāvokļa novērtējumu: 

 - veic ķermeņa temperatūras mērījumu; 

 - iztaujā izglītojamo par pašsajūtu. 

 2.2.4. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (tālr. 113), par to informējot izglītojamā vecākus. 

 2.2.5. Ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, pedagogs informē 

izglītojamā vecākus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par 

turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu 

slimības pazīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to 

nekavējoties jāinformē specialitātes pedagogs). Izglītojamo uz mājām nogādā vecāks 

vai vecāku norādītā atbildīgā persona. Izglītojamam jālieto sejas aizsegs. 

 2.2.6. Pēc izglītojamā aiziešanas/aizvešanas pedagogs dezinficē virsmas, 

kurām izglītojamais pieskāries, un izvēdina telpas. 

 2.2.7. Ja slimības pazīmes novērojamas vairākiem izglītojamiem, ievēro 

izglītības iestādes infekciju slimības ierobežošanas kārtību, kā arī Skolas direktors 

nekavējoties telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centra Kurzemes 

reģionālās nodaļas epidemiologu. 



 

 

 

 2.2.8. Ja izglītojamam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko 

izmeklēšanu un izglītības iestādes turpmāko rīcību noteiks SPKC. 

 2.2.9. Izglītojamais izglītības iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās 

ar ģimenes ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli. 

2.3. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu un atstāj 

skolas telpas, par to telefoniski informējot skolas direktoru. Darbinieks nekavējoties 

sazinās ar savu ģimenes ārstu un tālāk rīkojas pēc tā norādījumiem.  

 2.3.1. Darbinieks var atgriezties darbā saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumu. 

III Darba dienas organizācija un higiēna. 

3.1. Dalība klātienes izglītības procesā iespējama: 

3.1.1. Ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

kurš tiek uzrādīts pirmo reizi ierodoties Skolā; 

3.1.2. Ar apliecinājumu par negatīvu Covid – 19 testa rezultātu, kas 

tiek veikts vispārējās izglītības iestādē iknedēļas testēšanās 

ietvaros. Katru nedēļu tas tiek uzrādīts/nosūtīts specialitātes 

pedagogam, kurš veic savu audzēkņu testēšanās rezultātu 

apkopojumu. 

3.1.3. Ja izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet 

vēlas apmeklēt Skolu, tad testēšanos veic patstāvīgi.  

3.2. Izglītojamo vecākiem un citām nepiederošām personām uzturēšanās 

Skolā ir atļauta tikai ar ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu. Vecākiem un pavadošajām personām ieteicams 

izglītojamos pavadīt/sagaidīt līdz/pie Skolas durvīm, kā arī, ja 

nepieciešams, uzturēties Skolas pagalmā. 

3.3. Pēc izglītojamo vecāku vai citu nepiederošu personu uzturēšanās 

Skolā, tiek dezinficēts Skolas inventārs, ar kuru minētām personām 

bijusi saskarsme. Dezinfekciju organizē iestādes darbinieks, kurš 

uzaicinājis izglītojamā vecāku vai citu nepiederošu personu. 

3.4. Ierodoties Skolas telpās, visi lieto sejas maskas, dezinficē rokas un 

iespējami bieži mazgā rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. 

3.5. Sejas masku lietošana:  



 

 

 

3.5.1. Koplietošanas telpās VISI darbinieki uz izglītojamie lieto 

sejas maskas. 

3.5.2. Sejas maskas netiek lietotas mūzikas instrumentu spēles 

(pūšaminstrumentu klase), vokālās mākslas (kora klase) 

apguves specifikas dēļ. 

3.5.3. Sejas maskas tiek lietotas, ja telpā atrodas vairāk, nekā viens 

cilvēks, izņemot gadījumus, kad tas traucē instrumentu spēles 

un dziedāšanas apguvei.  

3.6. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 

3.7. Izglītojamie ģērbtuvē neuzkavējas ilgāk, kā tas nepieciešams tam, lai 

novietotu vai uzvilktu virsdrēbes un maiņas apavus. Kustību organizē 

Skolas dežurants. 

3.8. Izglītojamo distances ievērošanu skolas telpās un kustību tajās, mācību 

telpas dezinfekciju un vēdināšanu organizē par katru telpu atbildīgais 

pedagogs. Pēc katras mācību stundas 15 minūtes tiek vēdināta 

klase un veikta virsmu, rokturu dezinfekcija. 

3.9. Izglītojamais Skolā ierodas savlaicīgi, ne agrāk kā 5 minūtes pirms 

mācību stundas sākuma un, maksimāli ievērojot sociālo distancēšanos, 

dodas uz mācību telpu. 

3.10. Uzreiz pēc mācību stundas beigām izglītojamie atstāj Skolas telpas vai 

dodas uz nākamo nodarbību, maksimāli ievērojot sociālo 

distancēšanos. 

3.11. Izglītojamie Skolas koplietošanas telpās cenšas uzturēties pēc iespējas 

īsāku laika posmu un ievēro sociālo distancēšanos. 

3.12. Skolā ienākšana notiek pa pagalma durvīm, bet iziešana pa ielas 

durvīm, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo un darbinieku 

nesatikšanos. 

3.13. Skolas koplietošanas telpu dezinfekciju, tīrīšanu, dezinfekcijas līdzekļu 

un citu preventīvo materiālu nodrošinājumu organizē Skolas saimniecības 

vadītājs. 

3.14. Šie noteikumi var tikt papildināti vai grozīti, attiecīgi esošajai situācijai 

vai valstī esošajai kārtībai. 

 
 


