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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Madonā 

 

 

2021.gada 1.septembrī  Nr.3 

 

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā 

 
Izdoti saskaņā ar 

Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr.360 

,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

405.1.punktu un Madonas novada pašvaldības noteikumiem Nr.179  

“Covid – 19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu  

un no tiem izrietoša nodrošināšana  

Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. 

 

 I. Vispārīgie noteikumi  

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) izdoti ar mērķi ierobežot Covid-19 infekcijas 

izplatību izglītības procesa laikā Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā (turpmāk – Skola). 

2. Noteikumi attiecas uz Skolas darbiniekiem, izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem 

(turpmāk – Vecāki), apmeklētājiem, pakalpojuma sniedzējiem un ikvienai personai, kas uzturas 

Skolas telpās. 

3. Gadījumos, kad epidemioloģiskā situācija valstī vai Pašvaldības administratīvajā teritorijā 

mainās, tiek piemēroti spēkā esošie ārējie normatīvie akti par epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatību Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

(turpmāk – Iestādes). 

 

4. Izglītības ieguves procesu Skolā organizē, ievērojot tādus Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas pamatprincipus kā informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības 

stāvokļa uzraudzība. 
 

5. Skolas personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šo 

Noteikumu ievērošanu. 

 



2 
 

 

 

II. Informēšanas prasības 

 

6. Uz informācijas stendiem Skolā, Skolas mājas lapā, darbinieku e-pastos, kā arī e-klasē tiek 

ievietota sekojoša informācija par piesardzības pasākumiem: 

6.1. brīdinājums, ka Skolā nedrīkst atrasties personas (tai skaitā izglītojamie), kuriem 

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes; 

6.2. informācija par rīcības plānu, ja izglītojamajam tiek konstatēti slimības simptomi 

(drudzis, klepus, paaugstināta temperatūra, vēdera sāpes, elpas trūkums, izsitumi), kā arī 

par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus; 

6.3. informācija par iespēju un veidu kā pieteikties vizītē uz Skolu vecākiem un citām 

personām; 

6.4. prasība par divu metru distances ievērošanu, Skolas koplietošanas telpās – gaiteņos, 

trepēs, bibliotēkā un zālēs, ja tādi tiek noteikti; 

6.5. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi; 

6.6. prasību par mutes un deguna lietošanas pienākumu koplietošanas telpās 

izglītojamajiem, darbiniekiem bez derīga Covid-19 sertifikāta un trešajām personām, kā 

arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). 

 

7. Skola informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu 

noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu. 

 

8. Atbildīgās personas par Noteikumos noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Skolas direktora 

rīkojumu. 

 

III. Distancēšanās un apmeklētāju pieņemšanas kārtība 

 

9. Skolu nedrīkst apmeklēt persona ar elpceļu infekcijas un slimību pazīmēm, darbinieki vai 

izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir 

noteicis kā valstis ar palielinātu COVID-19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās 

saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas u.tml.). Šādi darbinieki, izglītojamie 

atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem Skola nodrošina izglītojamajam 

individuālu attālinātu mācību procesu. 

 

10. Apmeklētājiem, t.sk. izglītojamo vecākiem, apmeklējot skolu vietās, kur tas ir iespējams, ir 

jāievēro distancēšanās 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.  

 

11. Klātienē mācību procesa ietvaros un ārpus tā iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegu, 

izņemot: 

 11.1. nodarbinātos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 

11.2. izglītojamos ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu klātienes 

procesā mācību telpā (izņemot gadījumu, ja iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju, ir pieņēmis ar Pašvaldību saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna 

aizsarga lietošanu); koplietošanas telpās maskas ir jālieto: 

11.3. 1. – 3. klases izglītojamie mācību procesā mācību telpā (koplietošanas telpās 

maskas ir jālieto) (izņemot gadījumu, ja iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju, ir pieņēmis ar Pašvaldību saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna 

aizsarga lietošanu); koplietošanas telpās maskas ir jālieto; 

11.4. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas apguves 

specifikas dēļ; 
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11.5. bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem 

kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst 

spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai; 
 

12. Izglītojamo vecāku vai citu personu uzturēšanās Skolas telpās nav atļauta, izņemot sekojošos 

gadījumos: 

12.1. ja nepieciešams, tad pirmajā nodarbībā vecāki drīkst pavadīt jaunāko klašu 

izglītojamos uz pirmo specialitātes stundu (ja būs nepieciešama klātbūtne vēl kādās 

mācību stundās, tad ir apmeklējums ir jāsaskaņo ar administrāciju); 

12.2. ja izglītojamā vecāks vai cita persona ir saskaņojusi vizīti ar Skolas administrāciju.  

 

13. Ja izglītojamā vecākiem vai citām personām rodas nepieciešamība ierasties Skolā, tad 

apmeklētājs vispirms dodas uz Skolas bibliotēku, kur apmeklētāju reģistrācijas žurnālā norāda 

savu vārdu, uzvārdu, telefona numuru, vizītes laiku un mērķi. Ar parakstu tiek apliecināts, ka 

apmeklētājs nav inficēts ar Covid-19, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar  

Covid-19 inficētajiem pēdējo divu nedēļu laikā; šos datus glabā 14 dienas, gadījuma, ja tas būs 

nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi; apmeklētājus 

reģistrē iestādes vadītāja norīkota persona. 

 

14. Pedagogi un darbinieki gan Skolas teritorijā, gan mācību stundu laikā, ievēro 2 metru 

distanci no izglītojamā, pieļaujot mazāku distanci jaunākajās klasēs, kur nepieciešamo iemaņu 

apguvei ir nepieciešama, piemēram, pareiza roku nostādīšana, stājas veidošana u.c. Šo iemaņu 

veidošanai ieteicams veltīt ne ilgāk kā 15 minūtes no mācību stundas. 

 

15. Pulcēšanās, kontaktēšanās izglītojamajiem atļauta vienas nodarbību grupas ietvaros. 

 

16. Distancēšanās (2m) neattiecas uz kolektīvo muzicēšanu – ansambļi, koris, koklētāju 

ansamblis, kamerorķestris un pūtēju orķestris. 

 

17. Skolas telpas izglītojamajiem nav pieejamas svētdienās, valsts brīvdienās un Skolas 

brīvlaikos, izņemot, ja saņemta Skolas direktora atļauja. 

 

18. Skolas administrācijas darbiniekiem un pedagogiem darba pienākumu veikšana iespējama arī 

daļēji attālināti (ārkārtējā situācijā – pilnībā attālināti). 

 

19. Atbildīgās personas par Skolas telpu izmantošanu un cilvēku plūsmas organizēšanu nosaka ar 

Skolas direktora rīkojumu. 

 

IV. Higiēnas prasības 

 

20. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, Skolas koplietošanas telpās tiek nodrošināta roku 

dezinfekcijas līdzekļa pieejamība. Ienākot Skolā roku dezinfekcija ir obligāta visiem (tiek 

lietoti 70% spirtu saturoši dezinfekcijas līdzekļi). 

 

21. Pārējā laikā ir nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms 

ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes. 

 

22. Specialitātes pedagogi atgādina izglītojamajiem par pareizu roku mazgāšanu, ievērojot SPKC 

mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be
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23. Skolā jāveic regulāru telpu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot 

durvju rokturiem, trepju margām, galdu virsmām, krēslu atbalsta virsmām, mācību inventāra 

virsmām, ūdens krāniem, virsmām tualetēs: 

23.1. mācību klasēs dezinfekciju starpbrīžos veic pedagogi; dezinfekcijas laikā 

izglītojamajiem klasē atrasties nav atļauts; 

23.2. tualetēs, gaiteņos un trepēs dezinfekciju mācību stundu laikā veic apkopēja. 

 

24. Pedagogu pienākums ir reizi astronomiskajā stundā vismaz 15 minūtes vēdināt mācību 

telpas. 

 

25. Tualetes telpu un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās. 

 

26. Par higiēnas prasību ievērošanu atbildīgs Skolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

 

V. Personu veselības stāvokļa uzraudzības prasības 

 

27. Skolā aizliegts uzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, 

klepus, paaugstināta temperatūra, vēdera sāpes, elpas trūkums, izsitumi) vai personām, kurām 

noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

 

28. Bezkontakta termometrs atrodas pie Skolas dežuranta un bibliotēkā.  

 

29. Medicīniskās sejas maskas līdzņemšanai nodrošina vecāki (ja bērnam nav līdzi sejas maska, 

tad to nodrošina Skola). 

 

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

(drudzis, klepus, vēdera sāpes, elpas trūkums, izsitumi): 

30.1. līdz plkst. 17:00 (otrdienās līdz plkst. 16:00) izglītojamo izolē direktora kabinetā 

nodrošinot kāda pieaugušā klātbūtni (izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu 

aizsegiem); 

30.2. pēc 31.1. punktā norādītā laika izglītojamo izolē  jebkurā citā brīvā telpā; 

30.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna; 

30.4. vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

30.5. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Skolā saskaņā ar 

ārstējošā ārsta norādījumiem; 

30.6. ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem 

un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos, nodrošinot 

pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas 

sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam; šādi 

izglītojamie atrodas mājas pašizolācijā, kuras laikā Skola nodrošina izglītojamajam 

individuālu attālinātu mācību procesu; 

30.7.iepriekšējos punktos minētajos gadījumos personai, kas konstatējusi aizdomas par 

akūtām elpceļu infekcijas slimībām ir pienākums informēt Skolas direktora vietnieci 

izglītības jomā, kas kopā ar direktoru pieņem lēmumu turpmākai rīcībai. 

 

31. Ja Skolas darbiniekiem rodas elpceļu infekcijas slimības simptomi, jādodas mājās un 

jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu: 

31.1. ja simptomi ir viegli un tiek pieņemts lēmums, ka veselības stāvoklis ļauj veikt 

darba pienākumus, darbinieki tos var veikt attālināti; 

31.2. ja veselības stāvoklis neļauj veikt darba pienākumus, jākārto darbnespējas lapa; 
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31.3. jebkurā no iepriekš minētajiem gadījumiem darbinieks var atgriezties darbā tikai ar 

ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu). 

 

32. Skolas darbiniekiem, atgriežoties no ārzemēm, jāievēro pašizolācija, ja uz apmeklēto valsti 

attiecināmi īpaši piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un par to jāinformē direktora vietnieks 

izglītības jomā.  

 

33. Par izglītojamo un pedagoģisko darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un izglītības 

procesa organizēšanu, ja pedagogi atrodas pašizolācijā, mājas karantīnā vai izolācijā, atbildīgā ir 

Skolas direktora vietniece izglītības jomā. Par tehnisko darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību 

un darba organizēšanu, ja darbinieki atrodas pašizolācijā, mājas karantīnā vai izolācijā, atbildīgs 

ir Skolas direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

 

34. Visās izglītojamo un Skolas darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības situācijās tiek ievērota 

konfidencialitāte un saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto, informācija, kuru par 

izglītojamo ieguvis Skolas darbinieks, ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā 

varētu kaitēt bērna attīstībai vai viņa psiholoģiskajam līdzsvaram, nav izpaužamas. 

 

35. Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar Skolu, SPKC 

epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs 

individuālas rekomendācijas Skolas vadībai. Skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC 

norādījumiem informē iestādes dibinātāju un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

 

36. Visi ar Covid-19 infekcijas izplatību saistītie dokumenti glabājas skolas lietvedībā. 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

37. Iepazīšanos ar Noteikumiem Skolas darbinieki apliecina ar parakstu. Vecāki un bērni tiek 

iepazīstināti ar Noteikumiem elektroniski vēstules veidā E-klasē. Skolas Noteikumi ir pieejami 

arī Skolas mājas lapā www.musicmadona.lv un uz informācijas stendiem abās Skolas ēkās. 

 

38. Pašvaldības domes priekšsēdātāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos: 

38.1. saskaņo šo noteikumus; 

38.2. izdod rīkojumu par mācību procesa īstenošanu attālināti visai iestādei vai atsevišķai 

tās klasei vai grupai, pamatojoties uz iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu vai SPKC 

norādījumiem. 

 

39. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī un par spēku zaudējušiem uzskatāmi 2020. 

gada 1. septembrī pieņemtie noteikumi “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolā” 

 

Direktors Mārtiņš Bergs 

  

SASKAŅOTS 

Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietnieks 

izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos 

 

_______________ Zigfrīds Gora 

 

____.____.________. 

http://www.musicmadona.lv/

