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_____________________________________________________________________________ 

                     Reģ. Nr. 2875902360; Mazajā ceļā 2, Jelgavā, LV–3001; tālrunis 63023768, 63080181,  
e-pasts: makslas@izglitiba.jelgava.lv 

 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jelgavas Mākslas skolas direktores 
2020.gada 6.augusta rīkojumu Nr.1-10/26a-pd 

 
 
 

  
Iekšējās kārtības noteikumi piesardzības pasākumu īstenošanai  

Covid-19 infekcijas laikā 
 

Izdoti saskaņā ar MK 06.09.2020. noteikumiem Nr. 360 ,,Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai’’ 

 
Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami izglītības iestādes 
izglītojamiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem un citām 
personām, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 
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; 

               2.5. izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumi. 
3. Noteikumi visiem pieejami izglītības iestādes e-klasē, mājas lapā. 
 

1. Informēšana 
 

1.1.   Izglītības iestādē pie ārdurvīm, informācijas stendā, garderobē izlikti brīdinājumi, par  to, ka 
izglītības iestādē netiek uzņemti izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm, nedrīkst atrasties 
personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes. 
1.2. Izglītības iestādes informācijas stendā, pie ieejas, koridoros un garderobē  izvietoti brīdinājumi 
par divu metru distances ievērošanu.  
1.3.   Informācija  vecākiem  par izglītojamo pavadīšanu uz izglītības iestādi un sagaidīšanu , pie   
izglītības iestādes ieejas, informācijas stendā . 
1.4.   Vecākiem obligāti jāinformē izglītības iestādes par katru izglītojamā prombūtnes iemeslu. 
1.5.   Ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vecākiem obligāti jāinformē izglītības iestādes 
atbildīgā persona Aiga Dzerkale, tel.nr.63023768, makslas@izglitiba.jelgava.lv  
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    1.6. Ieejot skolā izlikti brīdinājumi nepiederošām personām (izglītojamo vecākiem vai viņu 
aizbildņiem un personām, kurām nepieciešams ieiet izglītības iestādē darba vai dienesta 
pienākumu dēļ) par  Covid-19 infekcijas drošības anketas aizpildīšanu. 

1.7. Informācijas stendā izvietota informācija par Covid-19 infekcijas simptomiem un    
profilakses pasākumiem  un rīcību. 

2.Distancēšanās 
Distancēšanās nodrošināšanai veic  šādus piesardzības pasākumus: 

2.1. Izglītības iestādē  ieeja pa galvenajām ieejas durvīm, izeja pa 1.stāva rezerves izejas 
      durvīm. 
2.2. Uz otro stāvu dodas pa galvenajām kāpnēm, lejā uz 1. stāvu pa rezerves kāpnēm. 
2.3. Vienlaicīgi mācību telpā uzturas viena klase vai kurss, netiek pieļauta šo  klašu savstarpēja 

sastapšanās. 
2.4. Vietās, kur tas ir iespējams, ievēro  divu metru fizisku distanci. 
2.5. Izglītības iestādes  iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var: 

2.5.1. ne vairāk kā divas personas; 
2.5.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

                    2.5.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā; 
2.5.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu 
dēļ; 
2.6.  nepieļaujama  drūzmēšanās pie ieejām, izejām, tualetēm, mācību telpām; 
2.7.  ārpusstundu aktivitātes organizē katrai klašu grupai atsevišķi;  
2.9. vienam  izstādes zāles apmeklētājam  ir paredzēti ne mazāk kā 4m2 publiski 
pieejamās telpu platības; 

     2.10. skolas aktu zālē pasākumu organizēšanā pieļaujams 34 dalībnieku skaits. 
 

3. Higiēna izglītības iestādē 
 

3.1.Ievērot pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus: 
     3.1.1. regulāri jāveic roku higiēna ar siltu ūdeni, izmantojot šķidrās ziepes un roku 
               susināšanas līdzekļus;  

3.1.2. pēc mācību darba  dezinfikcē  lietotās virsmas un priekšmetus  (skārienjutīgos  
          ekrānus, datorus, tastatūras, peles, galda  virsmas); 
3.1.3. izglītojamie lieto individuālos mācību līdzekļus, atbilstoši iespējām samazina iekārtu, 

darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā piederumu, nodošanu no viena 
cilvēka citam cilvēkam; 

3.1.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 
dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki 
bieži saskaras ( durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 
krāni); 

3.1.5. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, 
ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 
minūtes. 

4. Veselības stāvokļa uzraudzība 
 

 Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, izglītības 
iestādē veic  šādus piesardzības pasākumus: 

4.1. Izglītības iestādē neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm  vai 
personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija. 

4.2.  Ja izglītības iestādē izglītojamam vai vairākiem izglītojamiem konstatē infekcijas slimības 
pazīmes (drudzi, klepu, elpas trūkumu), izglītojamo/s  izolē atsevišķā telpā, inficētais un 
kontaktpersona lieto sejas masku nekavējoties  informē vecākus vai likumiskos pārstāvjus, 
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kuriem nekavējoties jāierodas izglītības iestādē (kontaktējoties ar inficēto lieto sejas 
masku). Vecāki sazinās ar ģimenes ārstu. Nepieciešamības gadījumā izsauc neatliekamās 
medicīnas palīdzības dienestu. Iesniedz informāciju telefoniski Slimību profilakses un 
kontroles centram (SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam www.spkc.gov.lv 

4.3. Konstatējot  izglītības iestādes darbiniekam Covid-19 infekciju, nekavējoties ziņo SPKC 
un pilda SPKC norādījumus, informē dibinātāju. 

4.4. Izglītības iestāde anketē  saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, 
uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 
infekcijas gadījumā.  

4.4. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja izglītības iestāde 
pirms pasākuma ir informējusi par šādu prasību, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma 
norises sniegšanas vietā. 

4.5. Pie paaugstināta Covid-19  inficēšanās riska jālieto sejas maskas, iespēju robežās, 
personām, kam ir paaugstināts Covid-19 infekcijas risks, mazina klātienes laiku iestādē 
(strādā/ mācās attālināti). 

4.6.   Fiziskas personas pienākums ir ievērot šo noteikumu  minētās prasības, savukārt  
               izglītības iestādes pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot. 
 
 

Mācību procesa organizēšanas noteikumi, 
 ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas laikā. 

 
Pamatojoties uz MK 06.09.2020..noteikumiem Nr. 360,, Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai’’ 
 

 Vispārīgie jautājumi 
 Mācību organizācijas pasākumu nosacījumi: 
       1. mācību process virzīts uz patstāvību un pielāgotību situācijai; 
       2. mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un 

izglītojamo vajadzībām; 
        3. savstarpēja sadarbība un informēšana (pedagogi, izglītojamie, vecāki, institūcijas); 
        4. sociāli emocionālais atbalsts; 
        5. nodrošinājums. 
 

1. Mācību process virzīts uz patstāvību un pielāgotību situācijai 
 

1.1. Izglītības ieguves procesu 1.-5.klasēs organizē klātienē, 6.,7. klasēs un kursos klātienē, 20-
40% attālināti, ievērojot šo noteikumu Vispārīgajos jautājumos  noteiktos pamatprincipus 
(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 
izrietošās prasības;  

1.2. Klātienē mācību saturs atbilstoši izglītības programmai, attālināti atbilstoši situācijai var 
samazināties apjoms; 

1.3.  Mācību stundas blokos, atbilstoši stundu sarakstam; 
1.4. Izglītojamo sasniegumu vērtēšana atbilstoši izstrādātajai vērtēšanas sistēmai, nodrošinot 

atgriezenisko saiti; 
1.5. Temata apguves sākumā pedagogs informē izglītojamos par sasniedzamajiem rezultātiem, 

uzdevumu izpildes nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, darbu izpildes termiņiem. 
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2. Mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai 
situācijai un izglītojamo vajadzībām 

 
2.1. mācības organizē pa klasēm; 
2.2. obligāta katra izglītojamā reģistrācija e-klasē; 
2.3. nodrošina regulāru telpu vēdināšanu; 
2.4. nodrošina attālināto mācīšanos izglītojamiem, kuri atrodas pašizolācijā; 
2.5. e-klasē informācija vecākiem par mācību uzdevumiem, mācību procesa organizāciju; 
2.6.  izglītības iestāde nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu noteikto pamatprincipu 

(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 
izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas 
organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu;  

          2.7.  iepazīstina ar šo noteikumu  minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, 
darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī to publisko iestādes tīmekļvietnē. 

 
3.  Mācoties daļēji vai pilnībā attālināti 

Izglītojamie: 
        3.1.  Atbildīgi organizē savu mācīšanās procesu, ievērojot veselīgu dienas režīmu un mācīšanās 

rutīnu, plāno atpūtas laiku; 
         3.2. Iesaistās saziņā ar pedagogu, informē pedagogu par mācīšanās procesu un savām 

mācīšanās vajadzībām, izpilda uzdevumus un noteiktajā termiņā iesniedz pedagogam. 
       Vecāki vai likumīgie pārstāvji: 
         3.3. sadarbojas ar izglītības iestādi, atbalsta bērnu, interesējas par mācību procesu, informē 

pedagogu par problēmām. 
 
 


