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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Birzgalē 

 

2020.gada 26.augustā   
 

KĀRTĪBA, KĀDĀ BIRZGALES MŪZIKAS SKOLĀ  ORGANIZĒ IZGLĪTĪBAS 
PROCESU UN ĪSTENO EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMUS COVID – 

19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 
Programmu īstenošanas adresē Birzgalē, Jaunatnes ielā 2 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija  noteikumu Nr. 
360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 25.punktu; 
Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem ieteikumiem “Ieteikumi 
izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19  
infekcijas izplatības ierobežošanai”; 
Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem ieteikumiem “Ieteikumi 
mācību procesa organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā”; 
Ķeguma novada domes 2020. gada 19. augusta lēmumu Nr.KND1-
3/20/273 (protokols Nr.21,9.⸹)  

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Birzgales Mūzikas skolas (turpmāk – Skola) iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā Birzgales  

Mūzikas skolā organizē izglītības procesu un īsteno epidemioloģiskās drošības pasākumus 
Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību un 
atbildīgos par informēšanas, distancēšanās, higiēnas, personas veselības stāvokļa 
uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu 
apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, 
pasākumu organizēšanu vai dalību tajos. 

2. Saskaņā ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr. KND1-3/20/273, mācības Skolā tiek 
organizētas klātienē, ievērojot pamatprincipus -  informēšana, distancēšanās, higiēna, 
personas veselības stāvokļa uzraudzība, un no tiem izrietošo prasību ievērošanu. 



 

II Informēšanas kārtība 

3. Direktors Skolas telpās izvieto šādu informāciju: 
 brīdinājumu, ka iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir konstatēts Covid-19, 
vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

 brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, roku dezinfekciju,  kā arī par 
citiem drošības nosacījumiem, tiklīdz tādi ir noteikti; 

 tualešu un citās Skolas telpās izvieto informāciju par pareizu roku mazgāšanu, 
higiēnas ievērošanas nosacījumiem; 

4. 01.09.2020. Skolas direktors klātienē pedagoģiskās padomes sēdē iepazīstina pedagogus 
un tehniskos darbiniekus ar Noteikumiem. 

5. Pēc 01.09.2020. pedagogi ar šiem Noteikumiem iepazīstina izglītojamo likumiskos 
pārstāvjus/vecākus. 

6. Pirmajā grupas nodarbībā un specialitātes stundā pedagogi ar šo kārtību iepazīstina 
izglītojamos. 

7. Direktors publisko šo kārtību tīmekļa vietnē www.kegums.lv  
8. Komunikācija ar izglītojamo vecākiem notiek, izmantojot telefonu, skolas e-pastu: 

birzgalesmuzikassk@inbox.lv  vai zvanot direktoram Laimonim Paukštem, t.25620321. 
9. Skolā noteikta atbildīgā persona, kura uzrauga noteikto prasību ievērošanu – dežurante 

Zinaida Miška (turpmāk – atbildīgā persona).  
10. Ja Skolā tiek konstatēta Covid-19 infekcija, tad direktors par to informē Slimību profilakses 

un kontroles centru (turpmāk – SPKC) un Ķeguma novada pašvaldību , lai lemtu par tālāku 
rīcību. 
 

III Distancēšanās prasību nodrošināšana 

11. Distancēšanās nodrošināšanai Skolā veic šādus piesardzības pasākumus:  
11.1. Darbinieki, pedagogi, izglītojamie un vecāki vietās, kur tas, iespējams, ievēro divu 

metru fizisku distanci, izņemot vienas klases vai grupas ietvaros izglītības programmas 
apguvē iesaistītos izglītojamos; 

11.2. Dežurante kontrolē cilvēku plūsmu Skolas garderobē. Izglītojamie, kuri dodas uz 
nodarbībām, garderobē un Skolas gaiteņos pēc iespējas ievēro distanci. 

11.3. Dežurante kontrolē izglītojamo kustību un drūzmēšanos pie tualetēm un gaiteņos. 
11.4. Ja nodarbības notiek pagalmā, par noteikumu ievērošanu atbildīgs klases/grupas 

pedagogs. 
11.5. Pedagogi kontrolē, lai pirms un pēc nodarbībām izglītojamie nekontaktētos ar citu 

klašu/grupu izglītojamajiem un dotos mājās. 
11.6. Nepiederošas personas, tai skaitā izglītojamo vecāki vai pilnvarotās personas Skolas 

telpās uzturas tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ievērojot distancēšanos un citus 
epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklējumi tiek organizēti atsevišķā telpā. 

11.7. Orķestra nodarbības notiek studijā, pēc iespējas nodrošinot 2 m distanci. 
11.8. Skolas organizētajos pasākumos (koncertos) dalībniekiem un apmeklētājiem jāievēro 

kultūras pasākumiem atbilstošās pieņemtās epidemioloģiskās drošības prasības.  

 

IV Higiēnas prasību nodrošināšana un ievērošana 

12. Atbildīgā persona seko, lai būtu pieejams ūdens, šķidrās ziepes, roku dvieļi un atbilstoši 
dezinfekcijas līdzekļi. 



13. Dežurante un apkopēja nodrošina virsmu (durvju rokturu, galdu virsmu, roku balstu, 
tualetes virsmu, ūdens krānu) un priekšmetu, kuriem bieži pieskaras izglītojamie un 
darbinieki, dezinfekciju.  

14. Katrā ēkas stāvā ir pieejami spirtu saturoši dezinfekcijas līdzekļi. Kabinetā strādājošais  
pedagogs ir atbildīgs par telpas vēdināšanu pēc katras nodarbības un, mainoties 
klasei/grupai, par galdu virsmu un mūzikas instrumentu dezinfekciju. Īstenojot mācību 
procesu, pedagogi iespēju robežās samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu. 

15. Dežurante ne retāk kā divas reizes dienā veic sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu 
mitro uzkopšanu un dezinfekciju, atkritumu tvertņu iztukšošanu. 

16. Pedagogi regulāri atgādina par to, ka rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms 
ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml.  

17. Roku dezinfekcijai izvieto roku dezinfekcijas līdzekļus Skolas gaiteņos.  
18. Darbiniekiem un izglītojamajiem vēlams izmantot maiņas apavus. 
19. Darbinieki atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma 

nodošanu no viena cilvēka citam. 
20. Skolas darbiniekiem, izglītojamajiem, apmeklētājiem, preču un pakalpojumu piegādes 

nodrošinātājiem ir pienākums dezinficēt rokas tam paredzētā vietā vai lietot 
vienreizlietojamos cimdus. Ja ir pamesta Skolas ēka, atgriežoties katru reizi jāveic roku 
dezinfekcija. 

21. Pārvietojoties ar skolēnu autobusu, ieteicams lietot deguna un mutes aizsegu/sejas masku. 

 

V Personas veselības stāvokļa uzraudzība 

22. Skolas darbinieki un pedagogi ir informēti un seko līdzi tam, lai Skolā neuzturas 
personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; vai personas, kurām ir 
konstatēts Covid-19, vai ir aizdomas par inficēšanos ar to, ir vērojamas akūtas elpceļu 
infekcijas slimības pazīmes vai parādījušies saaukstēšanās simptomi – paaugstināta 
temperatūra, galvassāpes, klepus, iesnas, caureja, vemšana. 

23. Dežurante speciāli ierīkotā reģistrācijas žurnālā veic to nepiederošo personu un 
izglītojamo pārstāvju uzskaiti, kuri ir bijuši Skolā, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt 
kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. 

24. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek ielaisti Skolā, bet nepieciešamības 
gadījumā līdz vecāku ierašanās brīdim ievietoti brīvā telpā, nodrošinot pieaugušā 
klātbūtni un sejas maskas.  Par faktu darbinieks, kurš to konstatējis, nekavējoties informē 
direktoru vai atbildīgo personu. 

25. Ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija, izglītojamā vecākiem nekavējoties 
jāinformē direktors. 

26. Ja iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās slimības pazīmes: 
- darbinieks informē  Skolas vadību, pārtrauc pienākumu veikšanu un dodas mājās; 
- sazinās ar savu ģimenes ārstu, vienojas par turpmāku ārstēšanu; 
- ja darbiniekam ir nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība; 
- darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu - kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu. 
 

VI Izglītojamo plūsmas organizēšana un kontrole 

27. Lai nodrošinātu distancēšanās prasību ievērošanu: 



27.1. tiek samazināta drūzmēšanās iespējamība. Izglītojamie uz nodarbībām ierodas 
noteiktā laikā. 

27.1.1. . Lai izvairītos no drūzmēšanās gaitenī, uz nodarbību dodas tikai pedagoga 
vadībā. 

27.1.2. Gaidot individuālās nodarbības, izglītojamie gaitenī uzturas ievērojot distanci.  
28. Ikdienas mācību aktivitātes un pasākumi Skolā notiek atsevišķām izglītojamo grupām vai 

klasēm, iespēju robežās mazinot grupu/klašu savstarpēju sastapšanos, bez izglītojamo 
vecāku vai likumisko pārstāvju klātbūtnes, pēc iespējas izvēloties pasākumu norisi ārpus 
telpām.  
 

VII Noslēguma jautājumi 
 

29. Skolā stingri jāievēro personas datu aizsardzība. Aizliegts izplatīt informāciju par ar Covid-
19 inficētajiem izglītojamajiem, pedagogiem vai darbiniekiem, ja tādi būs. 

30. Ja zināms, ka vecāki vai likumiskie pārstāvji ļaunprātīgi izmanto situāciju, vai maldina par 
izglītojamā veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskarsmi ar Covid-19 
kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skolai ir tiesības ziņot pašvaldībai un 
atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu radušos situāciju. 

31. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 
32. Noteikumi var tikt grozīti, papildināti, izbeigti, mainoties epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  

 

 

 

Direktors         Laimonis Paukšte 

 

 

 

 

 

 

 

 


