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Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas 
kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 9.jūnija noteikumiem 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

                           

I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas kārtība 
nosaka, kādā Smiltenes Mūzikas skolas (turpmāk – izglītības iestāde) darbinieki, 
izglītojamie un apmeklētāji rīkojas, lai mazinātu infekcijas saslimšanas riskus, kā arī 
rīcību, ja ir radušās aizdomas par kādas jau inficētas personas atrašanos izglītības 
iestādē. 

2. Kārtības mērķis ir mazinātu iespējamos Covid-19 inficēšanās riskus. Nodrošināt mācību 
plāna un procesa piemērošanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un izglītojamo 
vajadzībām. 

3. Kārtība nosaka konkrētas veicamās darbības, kas jāievēro visām izglītības iesaistītajām 
pusēm, pretējā gadījumā tiek provocēta situācija, kas var ietekmēt visas sabiedrības 
veselību un drošību. 
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II  Izglītības procesa organizēšana  
 

4. Pastāv trīs mācību procesa īstenošanas modeļi: 
4.1. “A” modelis, kas nosaka, ka mācības notiek pilnībā klātienē ar vai bez attālinātā 
mācību procesa elementiem. Šī modeļa ietvaros tiek uzturētas paaugstinātas  prasības 
higiēnas un sanitāro normu ievērošanā. 
4.2. “B” modelis, kas nosaka, ka mācības daļēji notiek klātienē, daļēji attālināti ar 
proporciju 40% pret 60%. 
4.3. “C” modelis, kas nosaka, ka mācības pilnībā notiek attālināti. 

5. Mācību saturu pielāgo situācijai, piemēram, attālinātā procesā mācības tiks plānotas 
mazākā apjomā nekā situācijā, kad process notiek klātienē. 

6. Mācību un aktualitāšu izziņošana notiek caur visām informatīvajām telpām, tādām kā: 

 https://izglitiba.smiltene.lv/smiltenes-muzikas-skola/; 

 https://www.facebook.com/SmiltenesMuuzikasSkola; 

 Individuālā saziņa ar specialitātes pedagogu, 
bet primārais sazinās kanāls starp skolu, audzēkņiem un to likumiskajiem pārstāvjiem 
ir: 

 e-klase.lv. 
7. Atbildīgās personas par noteikumu ievērošanu vai personas, pie kurām vērsties 

jautājumu gadījumos ir Metodisko komisiju vadītāji: 
7.1. Taustiņinstrumentu spēles Metodiskās komisijas vadītāja – Inguna Balode; 
7.2. Stīgu instrumentu spēles Metodiskās komisijas vadītāja – Inga Sīmane; 
7.3. Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēles Metodiskās komisijas vadītājs – 
Jānis Silakalns; 
7.4. Kora klases Metodiskās komisijas vadītāja – Baiba Žēbina; 
7.5. Teorijas klases Metodiskās komisijas vadītāja – Zinta Kokare; 

8. Koordinators Covid-19 infekcijas ierobežošanas nodrošināšanai izglītības iestādē ir 
direktors vai direktora vietnieks (direktora prombūtnes gadījumā). 

9. Izglītojamo un viņu likumisko pārstāvju pienākums ir regulāri sekot līdzi informācijai 
par izglītības procesa organizēšanu izglītības iestādē caur augstāk minētajiem saziņas 
kanāliem, ievērot visas sanitārās un higiēnas normas, kā arī visas iestādē noteiktās 
kārtības normas. 

10. Skolā drīkst atrasties tikai personas ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu covid-19 
testu. 

11. Koplietošanas telpās un nodarbību laikā gan pedagogu, gan audzēkņu pienākums ir 
lietot sejas masku. 
11.1. Sejas masku nodarbību laikā var nelietot pedagogs ar Covid-19 sertifikātu vai 
tādā gadījumā, ja spēlē kādu pūšaminstrumentu vai dzied. 
11.3. Sejas masku var nelietot audzēknis, ja nodarbības laikā spēlē kādu 
pūšaminstrumentu vai dzied. 

12. Iestādē netiek pieļauta personu klātbūtne ar elpceļu infekcijas pazīmēm. 
13. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē Iestādes 

atbildīgā persona, ja izglītojamam ir konstatēta saslimšana ar Covid-19. 
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III  Mācība procesa organizēšana visu modeļu ietvaros 
 

“A” modelis 
 

14. Izglītības process notiek pilnībā klātienē. Priekšmeti tiek apgūti tādā skaitā un kārtībā, 
kā to nosaka konkrētā izglītības programma. 

15. Audzēkņu skaits nodarbībās: 
11.1. Individuālie priekšmeti notiek regulāri pēc mācību gada sākumā norunātā 
grafika; 
11.2. Teorijas nodarbības notiek regulāri pēc iepriekš norādītā grafika. Audzēkņu 
skaits grupā nepārsniedz 12 izglītojamos vienā klasē; 
11.3. Kolektīvā muzicēšana grupās līdz 6 cilvēki notiek regulāri pēc mācību gada 
sākumā norunātā grafika; 
11.4. Lielo sastāvu kolektīvā muzicēšana notiek zālēs vai plašos kabinetos un tiek 
dalīta grupās vai pēc balsīm. Atbildīgie pedagogi informē par nodarbību grafiku un 
izdala sastāvus pēc saviem ieskatiem. Kopējā kolektīva mēģinājumi vai koncerti ir 
pieļaujami tikai saskaņojot vietu, laiku un sastāvu ar izglītības iestādes direktoru vai 
direktora vietnieku (direktora prombūtnes laikā). 

16. Darba procesā kabinetos starp audzēkņiem un pedagogu jāievēro 2 metru distance, bet 
ja tas nav iespējams, pēc iespējas tālāka atrašanās vienam no otra. Ja kabinetā atrodas 
cilvēku grupa – jāievēro, lai tā tiktu vienmērīgi izkliedēta pa visu kabinetu. 

17. Atrodoties izglītības iestādē gan audzēkņi, gan darbinieki ievēro higiēnas normas, 
regulāri mazgā rokas, ienākot vai izejot no izglītības iestādes jādezinficē rokas. 

18. Katrā mācību kabinetā ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas un 
vienreizlietojamie cimdi.  

19. Ik pēc stundas mācību kabineti tiek vēdināti. Mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamās bieži izmantotās saskares virsmas pedagogs notīra pēc katra audzēkņa 
(piem. klavieru taustiņi, iemutņi, nošu pultis u.c.) 

20. Kategoriski aizliegta drūzmēšanās gaiteņos, uzgaidāmajās telpās, tualetes telpās vai 
garderobēs. 

21. Grupu stundu audzēkņu nomaiņa pa kabinetiem notiek sistemātiski, t.i. no grupu 
stundām audzēkņi iziet vienlaicīgi pedagoga pavadībā, kā arī audzēkņu grupa, kas 
gaida nodarbību neuzturas tieši pie ieejas kabinetā, bet gan attālāk, lai notiktu plūstoša 
audzēkņu nomaiņa. 

22. Vecāki un likumiskie pārstāvji audzēkņus nogādā uz skolu savāc no skolas neieejot 
iestādes telpās. Kategoriski aizliegta audzēkņu gaidīšana pie kabinetiem vai vietās, kur 
nav iespējama drošas distances uzturēšana. 

23. Sagatavošanas grupu audzēkņus vedot uz vai sagaidot no nodarbībām uzgaidāmajā 
telpā drīkst atrasties tikai viens audzēkņa likumiskais pārstāvis. 
 

“B” modelis 
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24. Situācijā, kad Smiltenes novadā tiks konstatēta paaugstināta bīstamība inficēšanās 
riskam ar Covid-19, tiks ieviests “B” modeļa mācību process. Tajā gadījumā mācību 
process notiks gan klātienē, gan attālināti ar procentuālo proporciju 40% pret 60%. 

25. Audzēkņu skaits nodarbībās: 
21.1. Individuālie priekšmeti vienu reizi nedēļā notiks klātienē, bet otru reizi attālināti 
pēc mācību gada sākumā norunātā grafika; 
21.2. Teorijas nodarbības grupas tiks dalītas uz pusēm un katrai grupas pusei tiks 
diferencēta klātienes nodarbības un attālinātā mācību procesa reize; 
21.3. Kolektīvā muzicēšana grupās līdz 3 cilvēki notiek regulāri pēc mācību gada 
sākumā norunātā grafika; 
21.4. Lielo sastāvu kolektīvās muzicēšanas nodarbības klātienē nenotiks, bet tiks dots 
uzdevums apgūt sev uzdoto mācību materiālu apgūt individuāli;  

26. Darba procesā kabinetos starp audzēkņiem un pedagogu jāievēro 2 metru distance, bet 
ja tas nav iespējams, pēc iespējas tālāka atrašanās vienam no otra. Ja kabinetā atrodas 
cilvēku grupa – jāievēro, lai tā tiktu vienmērīgi izkliedēta pa visu kabinetu. 

27. Atrodoties izglītības iestādē gan audzēkņi, gan darbinieki ievēro higiēnas normas, 
regulāri mazgā rokas, ienākot vai izejot no izglītības iestādes jādezinficē rokas. 

28. Katrā mācību kabinetā ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas un 
vienreizlietojamie cimdi. Pedagogi darbu veic izmantojot mutes un deguna maskas. 

29. Ik pēc stundas mācību kabineti tiek vēdināti. Mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamās bieži izmantotās saskares virsmas pedagogs notīra pēc katra audzēkņa 
(piem. klavieru taustiņi, iemutņi, nošu pultis u.c.) 

30. Kategoriski aizliegta drūzmēšanās gaiteņos, uzgaidāmajās telpās, tualetes telpās vai 
garderobēs. 

31. Grupu stundu audzēkņu nomaiņa pa kabinetiem notiek sistemātiski, t.i. no grupu 
stundām audzēkņi iziet vienlaicīgi pedagoga pavadībā, kā arī audzēkņu grupa, kas 
gaida nodarbību neuzturas tieši pie ieejas kabinetā, bet gan attālāk, lai notiktu plūstoša 
audzēkņu nomaiņa. 

32. Vecāki un likumiskie pārstāvji audzēkņus nogādā uz skolu savāc no skolas neieejot 
iestādes telpās. Kategoriski aizliegta audzēkņu gaidīšana pie kabinetiem vai vietās, kur 
nav iespējama drošas distances uzturēšana. 

33. Sagatavošanas grupas tiks dalītas uz pusēm un katrai grupas pusei tiks diferencēta 
klātienes nodarbības un attālinātā mācību procesa reize. Audzēkņus vedot uz vai 
sagaidot no nodarbībām uzgaidāmajā telpā drīkst atrasties tikai viens audzēkņa 
likumiskais pārstāvis.  

 
“C” modelis 

 

34. Situācijā, kad kādam no Smiltenes Mūzikas skolas audzēknim vai darbiniekam tiks 
konstatēta saslimšana ar Covid-19, tiks ieviests “C” modeļa mācību process. Tajā 
gadījumā mācību process klātienē tiks pārtraukts pilnībā un uzsākts 100% attālinātais 
mācību process. 



5/6  Smiltenes mūzikas skolas 
 Noteikumi Nr.1/21 

 

35. “C” modeļa mācību process notiks ar samazinātu apgūstamo priekšmetu skaitu kā 
prioritāti izvirzot specialitātes priekšmeta apguvi un teorijas priekšmetu apguvi. 
Izņēmumu kārtā audzēkņiem ārpus klavierspēles un kora klases programmām, kam 
būs pieejamas akustiskās vai digitālās klavieres var tikt doti uzdevumi vispārējo 
klavieru priekšmetā. 
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IV  Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 
 

36. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt 
darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Iestādes atbildīgo 
personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja 
ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, 
darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties 
darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

37. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde: 

 izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā 
vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms 
tam, klātbūtni, Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas 
masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko mutes un 
deguna masku.; 

 sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas 
nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu 
ģimenes ārstu; 

 izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē 
saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem. 

38. Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, 
tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

39. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir 
radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes 
infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā 
klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, 
sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina 
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk –
SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

40. Ja izglītojamam vai Iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis 
gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks 
īpašus pret epidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 
individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par 
karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai iestādei. 

41. Tādā gadījumā Iestādes vadītājam ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Iestādes 
vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, 
savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: 
ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna. 
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V  Personiskā atbildība 

 

42. Audzēkņu, audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju pienākums pastiprināti pievērst 
uzmanību personīgajai higiēnai izvairoties no iespējas būt slimības pārnēsātājiem, kā 
arī  pastiprināti sekot savam veselības stāvoklim. Nepieciešamības gadījumā 
nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

43. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc 
tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu jāveic vismaz 40 
sekundes. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi. 

44. Izglītības iestādes personāls regulāri veic telpu uzkopšanu. Rūpīgi tīra visas 
koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus 
un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus, skārienjutīgās ierīces), pielietojot 
dezinfekcijas līdzekļus. 

45. Audzēkņi izglītības iestādē pēc iespējas izmanto pārvelkamos apavus; 
46. Pēc iespējas izvairīties no drūzmēšanās ne tikai skolas telpās, bet arī sabiedriskajā 

transportā un citus gan pirms izglītības iestādes apmeklēšanas, gan pēc tās. 
47. Ja izglītojamam ir aizdomas par veselības stāvokļa pasliktināšanos vai parādās kādi 

simptomi, kas saistīti ar elpceļu infekcijas slimību, kā arī izglītojamais bijis kontaktā 
ar Covid-19 slimnieku, kategoriski aizliegts ierasties izglītības iestādē. Tādā gadījumā: 
41.1. Izglītojamais vai tā pārstāvis informē pedagogu par riska aizdomu pamatojumu; 
41.2. Ja audzēkņa pašizolācijas periodā veselības stāvoklis ir labs, tad vismaz daļēji 
var notikt attālinātais mācību process; 
41.3. Audzēknis var atgriezties skolā tikai pēc ģimenes ārsta apstiprinājumu par to, ka 
nav bijusi saslimšanas epizode ar Covid-19 vai audzēknis no tās ir izveseļojies; 

48. Iestādes apmeklētājiem ir jāievēro plūsmas organizācija (ieiešana iestādē caur parādes 
durvīm, iziešana caur pagalma durvīm). 

49. Gan Skolas personālam, gan apmeklētājiem pienākums ir ievērot visus drošības un 
higiēnas norādījumus. 
 

VI  Vispārīgi jautājumi 
 

50. Visām Izglītības iesaistītajām pusēm ir pienākums sekot informācijai vai noteikumu 
grozījumiem, par cik tie var tikt pielāgoti atbilstoši situācijai. 

51. Katra personīgā atbildība ir ievērot valstī noteikto Ministru kabineta 2020. gada 9. 
jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanu. 

 

 

Smiltenes Mūzikas skolas direktors     E.Roslovs 

 

 


