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MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA  

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ  

2021./2022. MĀCĪBU GADĀ  

 
Izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360. “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

1.Mācību organizēšana 

1.1.2021./2022.mācību gadā mācības Salgales Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk tekstā – 

Skolā) tiek organizētas klātienes formā. 

1.2.Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā valstī vai Skolā mācības tiks 

organizētas atbilstoši situācijai. 

1.3.Pedagogiem ir tiesības mācību stundas vadīt attālināti saskaņojot darbu ar skolas 

administrāciju, mācības organizējot ārpus skolas, pēc vienošanās ar izglītojamā vecākiem. 

1.4.Iespēju robežās grupu stundas un citus pasākumus organizēt ievērojot distancēšanās 

nosacījumus. 

1.5. Izglītojamajiem atļauts starpbrīžos un brīvstundās uzturēties ārpus skolas telpām ievērojot 

iekšējās kārtības noteikumu 18.punktu t.i. Skolas administrācija, skolotāji neatbild par 

audzēkņu drošību ārpus skolas telpām 

1.6.Mācību ekskursijas  un koncerti tiek organizēti ievērojot ieteikumus izglītības iestādēm 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

1.7.Saziņa ar izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem notiek ar 

platformas E-klase vai mobilā telefona starpniecību. 

 

2.Veselības uzraudzība 

2.1. Darbinieki un izglītojamie izglītības procesā klātienē var piedalīties ar derīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa 

rezultātu. 

 2.2. 

Masku lietošana 
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telpā 
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telpā 

Koplietošanas 
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Mācību 

telpā 
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ar apliecinājumu 

(papīra vai 

digitālā formā) 

par negatīvu 

Covid-19 testu 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Mūzikas 

instrumentu 

spēles, vokālās 

mākslas un dejas 

apguves 

specifikas dēļ 

Nē Jā Nē Jā Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

  

  

Covid-19 testu veikšana 

AR sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu 

BEZ sadarbspējīga 

vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta 

Pedagogs Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās 

ievirzes izglītības iestādē 

Darbinieks Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu profesionālās 

ievirzes izglītības iestādē 

Izglītojamais 1.-3.klase 

vispārizglītojošajā skolā 

Nav attiecināms Veic ik nedēļu vispārizglītojošā 

skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības 

iestādē 

Izglītojamais sākot no 

4.klases 

vispārizglītojošajā skolā  

Neveic, sertifikātu uzrāda 

profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

Veic ik nedēļu vispārizglītojošā 

skolā un rezultātu uzrāda 

profesionālās ievirzes izglītības 

iestādē 

 

2.3.Skolā netiek uzņemti izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm, kā arī netiek pieļauta 

darbinieku, vecāku, u.c. personu ar infekcijas pazīmēm klātbūtne. 

2.4.Gadījumā, ja kādam izglītojamajam Skolā tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas 

pazīmes, (drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītojamais jāizolē atsevišķā telpā, nekavējoties 

jāsazinās ar izglītojamā vecākiem, kas ierodas pēc izglītojamā un telefoniski sazinās ar 

ģimenes ārstu. Atgriezties Skolā drīkst tikai pēc ģimenes ārsta norādījumiem. 

2.5.Ja Skolas darbiniekam darbā parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes, darbinieka 

pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās, telefoniski informēt vadību 

un sazināties ar ģimenes ārstu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu. 

2.6. Skolēni ierodas un uzturas skolā, pēc iespējas ievērojot  2 m distancēšanos 

 

 

3.Higiēnas nodrošināšana 

4.1.Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm. Roku nosusināšanai skolēni un 

darbinieki izmanto papīra dvieļus. Roku higiēna jāievēro arī pedagogiem, darbiniekiem un 

citiem Skolas apmeklētājiem.  

4.2.Darbiniekiem un skolēniem lietot tikai personīgos rakstāmpiederumus un citus 

individuālos mācību līdzekļus, izvairoties no to nodošanas no vienas personas otrai. 

4.3.Pedagogi regulāri vēdina telpas vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā 



 

 

4.5.Regulāri jāveic telpu uzkopšana un koplietošanas virsmu ( durvju rokturi, galdu virsmas, 

krēslu balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni) dezinfekcija. 

 

5.Atbildība par kārtības ievērošanu 

5.1.Kārtības noteikumi ir saistoši visiem izglītojamajiem, viņu vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem, darbiniekiem un personām, kuras ierodas Skolā. 

5.2.Par mācību organizācijas noteikumu ievērošanu atbildīgi ir skolas administrācija,  

skolotāji. 

5.3.Par veselības uzraudzības noteikumu ievērošanu atbildīgi ir visi Skolas darbinieki, 

izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji.  

5.4.Par higiēnas nodrošināšanas noteikumu ievērošanas uzraudzību atbildīgi visi Skolas 

darbinieki. 

5.5.Par darbinieku, vecāku un izglītojamo informēšanu par Mācību procesa organizēšanas 

kārtību Salgales Mūzikas un mākslas skolā 2021./2022.mācību gadā atbildīga direktore. 

5.6. Darbinieki un izglītojamie ar savu parakstu apliecina, ka ir  informēti par Mācību procesa 

organizēšanas kārtību Salgales Mūzikas un mākslas skolā  2021./2022.mācību gadā.  

5.7.Vecāki iepazīšanos  apliecina atverot eklases epasta vēstuli, kurai pievienota Mācību 

procesa organizēšanas kārtība Salgales Mūzikas un mākslas skolā  2021./2022.mācību gadā 

5.9.Mācību procesa organizēšanas kārtība Salgales Mūzikas un mākslas skolā stājas spēkā 

2021.gada 1.septembrī līdz 2022.gada 31.maijam vai līdz  turpmākiem LR Ministru Kabineta 

norādījumiem. 

 

 

 

Direktore             A.Silgaile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


