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1. Vispārīgie jautājumi
1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolā (turpmāk – mūzikas vidusskola) un ievēro piesardzības pasākumus Covid-19
infekcijas izplatības laikā, īstenojot informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un
personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus un no tiem izrietošo prasību
ievērošanu (turpmāk – kārtība).

2.

Kārtība ir saistoša audzēkņiem, pedagogiem un citiem darbiniekiem, visām personām,
kuras var būt vai ir tieši saistītas ar mūzikas vidusskolas ikdienas darbu, lai ievērotu
noteiktos piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

3.

Audzēkņu vecāku (personu, kas realizē aizgādību, turpmāk – vecāki) un citu mūzikas
vidusskolai nepiederošo personu uzturēšanos mūzikas vidusskolā nosaka iekšējie
noteikumi Kārtība, kādā mūzikas vidusskolā uzturas izglītības iestādei nepiederošas
personas.

4.

Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai mūzikas vidusskolā
direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās
ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu, audzēkņu un darbinieku
veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī citas atbildīgās personas pēc
nepieciešamības.
2. Izglītības procesa organizēšana

5.

Mūzikas vidusskolā mācības tiek organizētas klātienē. Izglītības procesa organizēšanas
veidi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai mūzikas vidusskolā vai valstī.

6.

Izglītības process mūzikas vidusskolā tiek nodrošināts saskaņā ar mūzikas vidusskolas
iekšējās kārtības noteikumiem un citiem tiesību aktiem, ciktāl tie nav pretrunā ar valstī
noteiktajiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem šajā jomā, kā arī šo kārtību.

7.

Izglītības process mūzikas vidusskolā notiek saskaņā ar apstiprināto stundu sarakstu
semestrim, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai mūzikas
vidusskolā vai valstī.

8.

Ja stundu sarakstā tiek veiktas izmaiņas, par to tiek informēti audzēkņi, ievietojot un/vai
nosūtot informāciju elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase (turpmāk – E-klase).

3. Informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa
uzraudzības pamatprincipi
9.

Informēšana ir labi redzamā vietā izvietota informācija par piesardzības pasākumiem
saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanu (zīmes, brīdinājumi, citi informatīvi
materiāli), kā arī savstarpējā komunikācija mūzikas vidusskolā piesardzības pasākumu
īstenošanai.

10. Distancēšanās ir pasākumu kopums, kas nodrošina iespēju ievērot 2 m attālumu vienam no
otra, kur tas ir iespējams mūzikas vidusskolā. Audzēkņu grupa mācību nodarbībā tiek
uztverta kā viena kopa izglītības procesa ietvaros.
11. Higiēna ir nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinātu
vai likvidētu vides faktoru (fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) iespējami kaitīgo iedarbību,
garantējot drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu (roku
higiēna, virsmu dezinfekcija u.c.).
12. Personas veselības stāvokļa uzraudzība ir personu ar elpceļu infekcijas pazīmēm
nošķiršana no veselām personām, nolūkā nodrošināt atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu
veselu personu inficēšanos un būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid19 infekcijas gadījumā.

3.1. Informēšana
13. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, mūzikas vidusskolas audzēkņi un
darbinieki tiek informēti par:
13.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;
13.2. nepieciešamību nekavējoties informēt mūzikas vidusskolas atbildīgo personu, ja
darbiniekam vai audzēknim konstatēta inficēšanās ar Covid-19;
13.3. nepieciešamību mūzikas vidusskolas darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no
audzēkņa vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, nekavējoties informēt par to
mūzikas vidusskolas atbildīgo personu.
14. Mūzikas vidusskolā ir izvietoti informatīvi brīdinājumi par to, ka mūzikas vidusskolā
netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne, par divu metru
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distances ievērošanu, pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem, par
nepieciešamību lietot mutes un deguna aizsegus.
15. Mūzikas vidusskolā audzēkņu un darbinieku informēšanai tiek izmantoti mūzikas
vidusskolas informatīvie un e-resursi:
15.1. audzēkņu un darbinieku e-pasta adreses;
15.2. elektroniskā skolvadības sistēma E-klase;
15.3. mūzikas vidusskolas tīmekļvietne www.jmrmv.lv, kur darbiniekiem, vecākiem un
audzēkņiem pieejama informācija par mūzikas vidusskolas aktualitātēm;
15.4. informatīvi plakāti, kas izvietoti mūzikas vidusskolā.
16. Ja audzēknim vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19, audzēkņa vai darbinieka
pienākums ir informēt mūzikas vidusskolas administrāciju, piezvanot uz tālruņa nr.
28352203.
17. Lai mūzikas vidusskolā īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus:
17.1. ierobežota nepiederošu personu plūsma. Saziņai ar mūzikas vidusskolas
darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti ar
nepiederošām personām mūzikas vidusskolā organizējami, iepriekš sazinoties ar
atbildīgo personu;
17.2. ienākot mūzikas vidusskolā, audzēkņu, darbinieku un apmeklētāju pienākums ir
veikt roku dezinfekciju;
17.3. mūzikas vidusskolas direktors nodrošina mūzikas vidusskolas darbinieku
informēšanu par šajā kārtībā noteikto;
17.4. kursu un kursa grupu audzinātāji nodrošina saziņu ar audzēkņiem un audzēkņu
vecākiem un viņu informēšanu par šajā kārtībā noteikto;
17.5. mūzikas vidusskola publicē informatīvos materiālus mūzikas vidusskolas
tīmekļvietnē, kā arī nodrošina informatīvo materiālu izvietošanu skolas telpās un
regulāru informācijas aktualizēšanu atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai;
17.6. saimniecības struktūrvienības vadītājs nodrošina apkopēju informēšanu par šajā
kārtībā noteikto, kā arī par telpu higiēniskās uzkopšanas prasībām un uzkopšanas
grafiku, kas veidots saskaņā ar mācību norises laika un telpu plānojumu, kā arī
nodrošina nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu
iegādi un izvietošanu telpās.
3.2. Distancēšanās prasību ievērošana
18. Mācību nodarbības tiek organizētas atbilstoši mācību telpu sadalījumam. Audzēkņu grupas
pārvietojas no vienas mācību telpas uz citu, iespēju robežās ievērojot savstarpējās
distancēšanās prasības.
19. Mūzikas vidusskolas telpās (kur tas ir iespējams) un ārpus tām audzēkņi un darbinieki ir
atbildīgi par savstarpējās distances ievērošanu.
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20. Sporta nodarbības notiek sporta zālē vai ārā, vai attālināti. Audzēkņu grupas var tikt
sadalītas – vienai grupai nodarbība var notikt klātienē, sporta zālē, otrai – attālināti,
izmantojot patstāvīgā darba formas. Mācību formu izvēlas pedagogs.
21. Audzēkņiem pieejamas mūzikas vidusskolas telpas individuālajām nodarbībām bez
pedagoga klātbūtnes.
3.3. Veselības stāvokļa uzraudzības prasības
22. Gadījumā, ja audzēknis veselības problēmu dēļ neapmeklē skolu, par kavējuma iemesliem
dienas sākumā jāinformē kursa audzinātājs. Informāciju par audzēkni sniedz pats
audzēknis vai vecāki. Ja audzēknis par savu prombūtni nav informējis mūzikas vidusskolu,
kursa audzinātājs noskaidro kavējuma iemeslu.
23. Par plānotu prombūtni ārpus valsts teritorijas audzēkņi un viņu vecāki informē mūzikas
vidusskolu atbilstoši iekšējiem noteikumiem Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem un
uzņemas pilnu atbildību par epidemioloģisko noteikumu ievērošanu pēc atgriešanās,
piemēram, pašizolāciju.
24. Kursu audzinātāji mācību gada sākumā veic audzēkņu instruktāžu par drošības pasākumu
ievērošanu un skaidro to nepieciešamību inficēšanās risku mazināšanai.
25. Mūzikas vidusskolas telpās uzturas tikai audzēkņi un mūzikas vidusskolas darbinieki.
Citas personas, ienākot mūzikas vidusskolas telpās, piesakās pie mūzikas vidusskolas
dežuranta, kur tiek aizpildīta apliecinājuma veidlapa, fiksēts personas vārds, uzvārds,
ierašanās mērķis, ierašanās un projām došanās laiks un telefona numurs saziņai
nepieciešamības gadījumā. Dežurants, sazinoties ar administrāciju, noskaidro, vai šai
personai ir mūzikas vidusskolas vadības atļauja atrasties mūzikas vidusskolas telpās.
26. Mācību procesa nodrošināšanā piedalās personas, kurām ir sertifikāts, kas apliecina
pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts, un kuras
to ir uzrādījušas atbildīgajai personai.
27. Mācību procesā piedalās audzēkņi ar pabeigtas primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu, ko tie ir uzrādījuši atbildīgajai personai, un audzēkņi bez
minētā sertifikāta.
28. Audzēkņi bez sertifikāta piedalās mūzikas vidusskolā organizētajā rutīnas skrīningā
saskaņā ar grafiku, kas tiek īstenots sadarbībā ar mūzikas vidusskolai norīkoto medicīnas
laboratoriju. Ja audzēkņa rutīnas skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, persona izglītības
procesā atgriežas ar negatīvu laboratorijā veiktu RNS testa rezultātu, ko uzrāda atbildīgajai
personai.
29. Mācību procesā iesaistītās personas veic antigēnu paštestus atbilstoši Slimību profilakses
un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) Covid-19 testēšanas algoritmam, Izglītības un
zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas norādījumiem. Darbinieki saņem paštestus no
mūzikas vidusskolas medicīnas māsas, audzēkņi saņem paštestus no kursu audzinātājām.
30. Aktuālā informācija par rutīnas skrīninga testiem un antigēnu paštestiem audzēkņiem un
darbiniekiem tiek nosūtīta E-klases pastā.
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3.4. Higiēnas prasību ievērošana
31. Ienākot mūzikas vidusskolā, audzēkņi un mūzikas vidusskolas darbinieki veic roku
dezinfekciju. Roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība tiek nodrošināta pie ārdurvīm,
gaiteņos un grupu mācību telpās.
32. Mācību telpās pedagogi vai citi atbildīgie darbinieki veic galda virsmu, krēslu un mācību
darbā izmantoto koplietošanas instrumentu dezinfekciju pirms kabinetā uz nākamo mācību
stundu ierodas cita audzēkņu grupa.
33. Mācību laikā un 2-3 stundas pēc mācībām telpās darbojas piespiedu ventilācijas sistēma.
Telpas, kur nav piespiedu ventilācijas, tiek vēdinātas 15 minūtes katras astronomiskās
stundas laikā.
34. Visas dienas laikā apkopēja regulāri veic kāpņu margu, durvju rokturu un citu virsmu
dezinfekciju. Pēc mācībām apkopējas veic tīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem visās
mūzikas vidusskolas telpās.
35. Audzēkņiem un darbiniekiem mūzikas vidusskolas telpās jāizmanto mutes un deguna
aizsegi, izņemot to nodarbību laikā, kur tas nav iespējams, mācību priekšmeta specifikas
dēļ.

4. Rīcība gadījumos,
ja ir aizdomas vai tiek atklāta inficēšanās
36. Darbinieki un audzēkņi seko līdzi savam veselības stāvoklim. Ja audzēknim ir elpceļu
saslimšanas simptomi, viņš klātienes nodarbības apmeklēt nedrīkst. Hronisku vai alerģisku
iesnu gadījumā ierašanās skolā pieļaujama, uzrādot ārsta izziņu. Tāpat mūzikas
vidusskolas darbinieki nedrīkst ierasties darbā, ja viņiem ir elpceļu saslimšanas simptomi.
37. Ja audzēknim, atrodoties mūzikas vidusskolā, ir parādījušies Covid-19 infekcijai
raksturīgie simptomi1, viņš par to informē tuvāko pedagogu vai mūzikas vidusskolas
darbinieku, kura pienākums ir nogādāt saslimušo audzēkni izolācijai paredzētajā
105. telpā. Ja šajā telpā notiek mācības, tad audzēkņu un pedagogu pienākums ir to
atbrīvot. Saslimušo audzēkni un viņu pavadošo personu nodrošina ar sejas maskām, kuras
ir jālieto obligāti. Kursa audzinātāja par to nekavējoties informē audzēkņa vecākus un
vecākiem jāierodas pēc audzēkņa. Audzēknim turpmāk jāārstējas atbilstoši ārsta
ieteikumiem.
38. Ja mūzikas vidusskolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās Covid-19
simptomi, darbinieks pārtrauc darbu un dodas mājās. Dodoties mājās, jālieto sejas maska.
Darbinieks telefoniski informē mūzikas vidusskolas administrāciju par saslimšanu un
sazinās ar savu ģimenes ārstu, turpmāk sekojot ģimenes ārsta norādījumiem. Darbinieks
var atgriezties darbā tikai ar ārsta atļauju (ja ir noslēgta darbnespējas lapa).
39. Ja mūzikas vidusskolas audzēknim vai darbiniekam konstatēta inficēšanās ar Covid-19,
viņš 24 stundu laikā (tai skaitā sestdienās, svētdienās un svētku dienās) informē atbildīgo
personu. Apstiprinātas saslimšanas gadījumā aizliegts apmeklēt mūzikas vidusskolu.
1 paaugstināta temperatūra (drudzis); sauss klepus; elpas trūkums (iespējama spiedoša sajūta uz krūtīm);
kakla sāpes; reti - caureja, slikta dūša un iesnas.

5

40. Pēc informācijas saņemšanas par darbinieka vai audzēkņa saslimšanu ar Covid-19,
mūzikas vidusskolas atbildīgā persona noskaidro iespējamās saslimušā kontaktpersonas,
informē tās par iekļaušanu kontaktpersonu sarakstā, nosūta sarakstu SPKC, organizē
kontaktpersonu ikdienas testēšanu ar paštestiem (tās kontaktpersonas, kam ir derīgs
vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts) septiņu dienu laikā no pēdējā
kontakta ar saslimušo personu, informē kontaktpersonas par turpmāko rīcību (saskaņā ar
SPKC norādījumiem).
41. Ja nepieciešams, SPKC nosaka īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai
situācijai un sniedz individuālas rekomendācijas mūzikas vidusskolas vadībai un
iesaistītajām personām.
42. Mūzikas vidusskolas darbinieki un audzēkņi tiek aicināti izmantot mobilo lietotni
kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai Apturi Covid.
43. Ja mūzikas vidusskolas rīcībā ir informācija, ka personas maldina par savu veselības
stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar
Covid-19, mūzikas vidusskola ziņo atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

Direktors

/paraksts*/

Ainars Šablovskis

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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