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NOTEIKUMI 

APSTIPRINĀTS 
ar Jelgavas Mākslas skolas direktores 
13.082021. rīkojumu Nr.1-10/24-pd 

 

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai uzsākot 2021./2022. mācību gadu. 

 
1. Vispārējie noteikumi 

 
1.1. Izglītības ieguves process tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas 
ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas 
veselības stāvokļa uzraudzību. 

 
1.2. Klātienē profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmās 
piedalās personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai 
negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

Izglītojamiem pamatizglītības iestādē veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju 
apmeklēt arī profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas. Ja 
izglītojamais neapgūst pamatizglītību vai vidējo izglītību, bet apmeklē tikai profesionālās 
ievirzes izglītības vai interešu izglītības pulciņus, tad testēšana jāveic patstāvīgi. 

 
1.3. Organizējot profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, 
iekštelpās klasē nevar būt vairāk kā 20 izglītojamo. Ārpus telpām nodarbībā var piedalīties 
līdz 40 dalībniekiem. Nodarbībām jānotiek pēc iepriekšēja pieraksta, telpas regulāri 
jāvēdina (mācību telpas astronomiskās stundas ietvaros vismaz 15 minūtes). Minētās 
prasības neattiecas uz gadījumiem, kad izglītības programma tiek īstenota vienas un tās 
pašas klases, profesionālās izglītības grupas (kursa) ietvaros. Interešu izglītības 
programmās jānodrošina katram audzēknim ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības. 

 
1.4. Mācību procesu maksimāli īsteno klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, 
attālināti var īstenot ne vairāk kā 15% mācību satura apguvi. 
Nepieciešamības gadījumā to var palielināt līdz 40% (teorētisko vai vispārīgo saturu), bet 
ne vairāk. Praktiskās daļas apguve notiek klātienē. Lai mazinātu riskus, nepieciešamības 
gadījumā var paredzēt izglītojamo skaita ierobežojumus vai citus papildu epidemioloģiskās 
drošības pasākumus. 



1.5. Izglītības iestādes apmeklētāji lieto sejas maskas, reģistrējas ieejot iestādes 
iekštelpās. 

 
1.6. Paaugstinoties riska rādītājam uz vidēji augstu risku, papildus maksimāli izmantojamas 
ārtelpas, veicams rutīnas skrīnings nodarbinātajiem, kuriem ir ilgstoša saskarsme ar 
izglītojamiem, ja nav vakcinēti/pārslimojuši, jāievēro grupas (kursa) “burbulis”, noteikts 
izglītojamo skaita ierobežojums. 

Rādītajam paaugstinoties līdz augstam riskam, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs lemt 
par rotācijas principa piemērošanu, kombinēto mācību modeļa izvēli 
u.tml. Noteikts izglītojamo skaita ierobežojums. Lēmumu pieņem, tostarp ievērojot 
optimālu vakcinācijas aptveri izglītības iestādē. 

Ļoti augsta riska gadījumā (kad tiek noteikts lockdown) mācības īslaicīgi īstenojamas 
attālināti, klātienē nosakot: 

• profesionālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācību traucējumiem, 
individuālās konsultācijas; 

• praktiskā daļa tiem, kam attiecīgajā pusgadā jābeidz skola ( ne vairāk kā pieci 
cilvēki); 

• izglītojamiem, kuriem savā dzīvesvietā nav pieejami materiāltehniskie līdzekļi, 
izglītības iestāde nodrošina iespēju izglītības iestādes telpās patstāvīgi apgūt 
izglītības programmu individuāli un nelielās grupās, izmantojot tās materiāltehniskos 
līdzekļus. 

 
1.7. Vecāku, nodarbināto un pakalpojumu sniedzēju informēšanai noteikumus iestāde 
publicē iestādes tīmekļvietnē www.j-m-s.lv 

 
 

2. Izglītojamajiem 
 

2.1. Izglītojamie profesionālās ievirzes izglītībā drīkst piedalīties ar pamatizglītībā iegūtu 
derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. Testēšanu 
izglītojamiem apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. 

 
2.2. Bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns 
nevarēs piedalīties profesionālās ievirzes izglītības klātienes mācībās (izņemot izglītojamos, 
kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, mācās pirmskolā, un personas ar 
acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem). 

 
2.3. Ierodoties izglītības iestādē, izglītojamajam jāuzrāda papīra vai digitālā formā 
(elektroniskā veidā viedierīcē) Covid-19 testa negatīvais rezultāts vai sadarbspējīgs 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 
2.4. Mutes un deguna aizsegus mācību telpā var nelietot izglītojamie, kuriem ir 
sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un 1.-2. klases izglītojamie. 

 
2.5. Koplietošanas telpās visi izglītojamie lieto sejas maskas (izņemot izglītojamos, 
kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu un personas ar acīmredzamiem kustību 
traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem). 



2.6. Izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, var pieņemt pamatotu 
lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu visiem izglītojamiem. 

 
2.7. Izglītojamie izglītības iestādē ierodas ne agrāk kā 15 minūtes pirms mācību stundas 
sākuma. 

 
 

3. Darbiniekiem 
 

3.1. Nodarbinātie izglītības iestādes iekštelpās drīkst atrasties ar derīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu. 

 
3.2. Testēšana darbiniekiem līdz 1. sept. bez maksas, tuvākajā sev pieejamajā 
laboratorijā. 

 
3.3. Darbinieki, kuriem nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta strādājot 
telpās ar izglītojamiem, regulāri veic Covid-19 testu, lieto masku un ievēro 2m distanci. 

 
3.4. Koplietošanas telpās visi darbinieki lieto sejas maskas. 

 
4. Vecākiem 

 
4.1. Izglītojamo vecāki atbild par sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikāta, vai iknedēļas testa rezultātu, digitālā vai izdrukātā veidā uzrādīšanu, 
izglītojamajam ierodoties izglītības iestādē. 

 
4.2. Neuzrādot derīgu sertifikātu vai derīgu testēšanas rezultātu, izglītojamais nevarēs 
uzsākt un arī turpināt izglītības ieguvi klātienē. 

 
4.3. Apmeklējot izglītības iestādi vecāki lieto sejas maskas, ievēro 2m distanci, uzrāda 
sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu, 
reģistrējas ieejot iestādē. 

 
4.4. Vecākiem līdz 1. septembrim jāiepazīstas ar noteikumiem “Par epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uzsākot 2021./2022. 
mācību gadu”, e-klasē rakstiski apstiprinot “ar noteikumiem esam iepazinušies”. 

 
 
5. Izglītības iestādes atbildība 

 
5.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par drošu izglītības procesa norisi, patstāvīgi 
pieņemot būtiskus lēmumus. 

 
5.2. Direktora vietniece izglītības jomā atbild par nepārtrauktu mācību procesa 
organizēšanu un mācību programmas apguvi ievērojot šos noteikumus. 

 
5.3. Direktora vietniece saimnieciski administratīvajā darbā atbild par izglītojamo un citu 
apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, sadarbspējīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi, koplietošanas telpu higiēnas 



prasību ievērošanu, masku lietošanu, higiēnas prasību ievērošanu un telpu vēdināšanas 
režīma sastādīšanu. 

 
5.4. Darbinieki izglītības iestādē atbild par izglītojamo regulāru informēšanu par masku 
lietošanu un higiēnas prasību ievērošanu. 

 
5.5. Darbinieki, pēc iepriekš sastādīta grafika, atbild par izglītojamo testu un sertifikātu 
pārbaudi un rezultātu atzīmēšanu un mācību telpu vēdināšanai. 

 
5.6. Pedagogi atbild par izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem. 


