
 
 

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA  
_______________________________________________________________ 

ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
IKVD Reģ. Nr. 4374902277 

Reģ. Nr. 90000067986 
Institūta iela 1B, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 

tālrunis: 67910948 
e-pasts: muzikas.skola@ropazi.lv 

www.umms.lv 
Ulbrokā 

 

 

 

 

2021. gada 27. augustā              Nr. 6 
 
 
 
	

Kārtība par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību procesa  
organizēšanu epidemioloģiskās drošības COVID-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai 
Ropažu novadā 

 

Izdoti saskaņā ar 2021. gada 17. augusta MK grozījumiem  
MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos  

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

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Kārtība nosaka pasākumu kopumu, kas ietver Ropažu novada Ulbrokas 

Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Izglītības iestāde) 09.06.2020. MK 
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos pamatprincipus attiecībā uz 
uzturēšanās noteikumiem izglītības iestādē un mācību darba organizāciju. 

2. Dokuments adresēts izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, 
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem. 

II. Uzturēšanās izglītības iestādē 



3. Ienākot izglītības iestādē, tās darbiniekiem un izglītojamiem no 7 gadu 
vecuma dežurantam jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, pārslimošanas 
sertifikāts vai apliecinājums par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.  

4. Izglītojamie, kuriem nav sadarbspējīgā sertifikāta/ pārslimošanas sertifikāta,  
veic Covid-19 testu vispārējās izglītības iestādēs, kas ir derīgs uzrādīšanai 
Mūzikas un mākslas skolā. 

5. Izglītības iestādes personāls, kuriem nav sadarbspējīgā 
sertifikāta/pārslimošanas sertfikāta,  veic valsts apmaksātu testu izglītības 
iestādē. 

6. Pirmsskolas vecuma Mūzikas un mākslas skolas izglītojamie neveic Covid-
19 testus. 

7. Izglītojamo vecākiem/likumiskajiem aizbildņiem izglītības iestādes foajē ir 
ļauts  uzturēties tikai izņēmuma gadījumos, lai satiktos ar priekšmeta 
pedagogiem,  uzrādot Covid -19 derīgu sertifikātu vai derīgu pārslimošanas 
sertifikātu izglītības iestādes dežurantam. Pārējās izglītības iestādes telpās 
uzturēties nav atļauts. 

8. Koncertu un izstāžu apmeklējumu kārtību Izglītības iestādē izglītojomo 
vecākiem/aizbildņiem  noteikts  valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi 
uz konkrēto laika posmu par publisku pasākumu organizēšanu Izglītības 
iestādē. 

9. Sejas maskas lietošana: 
9.1. Izglītības iestādes koplietošanas telpās visi darbinieki un izglītojamie 

lieto tīras sejas maskas; 
9.2. Mācību telpās vispārizglītojošo skolu 4.-9. klases izglītojamie un 

darbinieki ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formātā) par negatīvu 
Covid-19 testu lieto tīras sejas maskas. 

10. Sejas maskas nelieto: 
10.1. Ārtelpās; 
10.2. Mācību telpās pirmsskolas un  vispārizglītojošo skolu  1-3.klašu 

izglītojamie; 
10.3. Mācību telpās izglītojamie un darbinieki ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 
10.4. Mācību stundās mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas 

apguves specifikas dēļ. 
10.5. Izņēmuma gadījumos, kad tas nav iespējams veselības apsvērumu 

dēļ. 
11. Izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem jānovērtē sava bērna veselības 

stāvoklis, pirms izglītības iestādes apmeklējuma. 
12. Izglītības iestādes darbiniekiem jānovērtē savs veselības stāvoklis, pirms 

ierodas darbā. 
13. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties darbinieki, izglītojamie, kuriem noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, kā arī konstatētas elpceļu 
infekcijas pazīmes. 

14. Izglītojamo likumisko pārstāvju pienākums ir informēt izglītības iestādes 
vadību par bērna veselības stāvokli, ja tas var radīt veselības apdraudējumu 
izglītības iestādē esošajām personām. 

15. Ienākot izglītības iestādē, jādezinficē rokas (roku dezinfekcijas līdzekli  
nodrošina skola), vai, alerģisku reakciju gadījumos, rūpīgi jānomazgā rokas 
ar ūdeni un ziepēm. 

16. Izglītības iestādē drīkst uzturēties tikai maiņas apavos. 
17. Maiņas apavu uzglabāšanai nepieciešams maisiņš vai soma. 



18. Ja izglītojamam nav nodrošināti maiņas apavi, dežurantam ir tiesības likt 
novilkt āra apavus, pirms mācību telpu apmeklējuma. 

19. Garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk par četrām personām. 
20. Ievērot personīgo higiēnu ( rūpīga un bieža roku mazgāšana). 
21. Izglītojamo vecākiem pēc mācību stundu beigām iespēju robežās jānodrošina 

bērna savlaicīga nogādāšana mājās. 
22. Ieteicams izglītojamiem savu brīvo laiku starp mācību stundām pavadīt ārpus 

izglītības iestādes, piem.,  kultūras centra "Ulbrokas Pērle" bibliotēkā, RAC 
"Ulbroka". 

23. Skolas dežurantei un priekšmetu pedagogiem ir pienākums palīdzēt 1. klases 
izglītojamiem un Dotību attīstību grupām nokļūt līdz vajadzīgajai mācību 
telpai.  

24. Ja izglītojamam, atrodoties izglītības iestādē, parādās slimības pazīmes 
(drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta temperatūra): 
24.1. tiek veikta izolācija atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā klātbūtni; 
24.2. nekavējoties jālieto sejas aizsegs (izglītojamam mutes, deguna 

aizsegs/maska, pieaugušajam – medicīniskā sejas maska); 
24.3. tiek informēti izglītojamo likumiskie pārstāvji; 
24.4. izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāierodas pēc 

bērna un jāinformē ģimenes ārstu. 
25. Ja izglītojamam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (112). 
26. Atsākt mācības izglītības iestādē drīkst tikai ar ārsta izziņu par to, ka bērns ir 

vesels.  
27. Ja izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums): 
27.1. darbinieks pārtrauc pienākumu veikšanu, nekavējoties uzliekot sejas 

masku, dodas mājās; 
27.2. darbinieks telefoniski informē skolas vadību; 
27.3. darbinieks sazinās ar savu ģimenes ārstu un vienojas par turpmāko 

ārstēšanu; 
27.4. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (noslēgta 

slimības lapa). 
28. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā 

medicīniskā palīdzība (112). 
29. Personām ar paaugstinātu Covid-19 infekcijas risku (hroniskas elpceļu 

slimības) jāievēro īpaši piesradzības pasākumi: jāseko līdzi savam veselības 
stāvoklim, jāievēro profilakses pasākumi un neapmeklēt izglītības iestādi ar 
slimības pazīmēm. 

30. Atbildīgā persona par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē skolas dežurants 
un direktore. 

III. Mācību procesa organizācija 
31. Uzsākot 2021./2022. m.g., mācību process tiks organizēts klātienē pēc 

sastādītā un direktora apstiprinātā grupu stundu un individuālo stundu 
saraksta 

32. Saziņai izmantojamie komunikācijas kanāli vecākiem, izglītojamiem, 
pedagogiem: e-klase un tālrunis. 

33. Atbildīgās personas par mācību procesa organizāciju ir direktores vietnieki 
mācību darbā. 
 

IV. Noslēguma jautājumi 



34. Iekšējie noteikumi “Kārtība par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību 
procesa organizēšanu epidemioloģiskās drošības Covid-19 infekcijas 
izplatīšanas ierobežošanai” ir apstiprināta 2021. gada 27. augusta 
pedagoģiskās padomes sēdē (protokola Nr. 2) un saskaņota ar dibinātāju. 
Kārtība stājas  spēkā ar 2021. gada 1.septembri.  

35. Ar izglītības iestādes Iekšējiem noteikumiem  tiek iepazīstināti izglītojamie 
un to likumiskie pārstāvji, kas tiek apliecināts ar parakstu. 

36. Iekšējie noteikumi tiek ievietoti izglītības iestādes mājas lapā www.umms.lv . 
37. Izglītības iestādes Iekšējo kārtības noteikumu ievērošana ir obligāta katram 

izglītojamam, izglītojamā likumiskajam pārstāvim un izglītības iestādes 
darbiniekam. 

38. Kārtībā var tikt veikti grozījumi atbilstoši valstī noteiktajam 
epidemioloģiskajam stāvoklim. 

39. Atzīt par spēkā neesošu 2020. gada 19. augusta Iekšējos noteikumus “Kārtība 
par uzturēšanos izglītības iestādē un mācību procesa organizēšanu 
epidemioloģiskās drošības Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai” 

 

 
 

 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas direktore    Žanna Stankeviča 

	


