
 

 

 
 

                                                  LATVIJAS REPUBLIKA 
KULTŪRAS MINISTRIJA 

RĒZEKNES MĀKSLAS UN DIZAINA VIDUSSKOLA 
                                                                    Reģ.Nr.3131301418 
                                                        Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601 
                                             Tālr./fakss 64622676, e-pasts rmv@inbox.lv 
 

 

 
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Kārtība, kādā Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā tiek organizēts mācību process 

2020./2021.mācību gadā un noteiktie epidemioloģiskie pasākumi 

 

2020. gada 28. augusts                                                                                           Nr. 1. 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija  

noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 25.punktu,  

Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas,  
Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatību Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (turpmāk tekstā - RMDV), lai pēc 

iespējas mazinātu audzēkņu, skolotāju un darbinieku inficēšanās riskus un īstenotu 

Profesionālās izglītības mākslā un dizainā un profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apgūšanu klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus kā informēšana, distancēšanās un 

higiēnas prasību ievērošana. 

2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, pedagogiem, personālam, vecākiem (likumiskajiem 

pārstāvjiem) vai citām personām (pilnvarotajiem pārstāvjiem).  

3. RMDV atbildīgās personas, kas koordinē noteikto prasību ieviešanu un veic pārraudzību, ir 

RMDV direktors, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā, direktora vietnieks 

saimnieciskajā jomā. 

 

II Komunikācija un saziņa, izglītojamo reģistrācija 

4. Saziņa ar RMDV atbildīgajām personām notiek elektroniski e-pastā, telefoniski. 

5. Iestādes vadības un skolotāju komunikācija ar izglītojamajiem norisinās klātienē.  

6. Saziņā ar vecākiem tiek izmantotas dažādas formas – e-klase, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, 

RMDV mājaslapa, izvēloties efektīgāko pieejamo saziņas formu un veidu.  

7. Izglītojamo apmeklējumi tiek reģistrēti žurnālā atbilstoši stundu sarakstam. 

8. RMDV ir pieejama informācija viegli uztveramā veidā: 

8.1. atgādinājumi par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu; 

8.2. par slimības pazīmēm un rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības 

pazīmes; 8.3. par pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumiem. 

 

III Uzturēšanās kārtība RMDV 

9. Iestādes pedagogi un darbinieki uzturas RMDV un veic savus darba pienākumus, ievērojot 

epidemioloģiskos drošības un higiēnas prasību nosacījumus.  
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10. RMDV nepiederošu personu uzturēšanos iestādes telpās regulē “Kārtība, kādā notiek 

nepiederošu personu uzturēšanās Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā”.  

11. RMDV informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus, vai likumiskos pārstāvjus par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem 

profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi.  

12. Izglītojamo vecāki vai pilnvarotās personas uzturas RMDV telpās tikai pēc atbildīgo 

personu uzaicinājuma, ievērojot distancēšanās un citu epidemioloģiskās drošības pasākumus.  

13. Dažādu institūciju, kontrolējošo iestāžu, pakalpojumu sniedzēju pārstāvji RMDV uzturas 

tikai Iestādes vadītājas vai direktora vietnieka saimnieciskajos jautājumos pavadībā, ievērojot 

visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

14. RMDV netiek pieļauta:  

14.1. personu (arī bērnu, darbinieku, pedagogu) ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm 

klātbūtne;  

14.2. citu, ar RMDV nesaistītu personu, klātbūtne telpās vai teritorijā;  

14.3. personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, 

klātbūtne. 

15. Izglītojamie, pedagogi, darbinieki RMDV ierodas individuāli un uzturas tajā atbilstoši 

stundu sarakstam un veicamajiem pienākumiem.  

16. Izglītojamajiem uzturēšanās RMDV pēc mācību procesa beigām nav atļauta.  

17. Aizliegta lieka drūzmēšanās un pulcēšanās RMDV apkārtnē un teritorijā un skolas foajē, 

gaiteņos, sanitārajās koplietošanas telpās. Personu plūsmu šajās vietās regulē atbildīgās 

personas - pedagogi, tehniskais personāls.  

18. Izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek ielaisti skolā.  

19. RMDV pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai klasei 

atsevišķi, iespēju robežās mazinot to audzēkņu skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju 

robežās mazina šo klašu savstarpējo sastapšanos. 

 

IV Mācību procesa organizācija 

20. Izglītības iestāde nodrošina mācību procesu klātienē atbilstoši IZM noteiktajam A modelim 

– mācības izglītības iestādē ar vai bez attālinātā mācību procesa elementiem mācību 

personalizācijai, pašvadītas mācīšanās stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai:  

20.1. katru dienu klātienē mācās profesionālās izglītības apgūstamajai profesionālās 

izglītības programmai atbilstošie izglītojamie, iegūstamajai kvalifikācijai un mācību procesa 

grafikam mācību procesu 95% organizē klātienē un 5 % attālināti; 

20.2. lēmumu par mācību darba organizācijas maiņu no A modeļa uz citiem 

nepieciešamības gadījumā var īstenot nekavējoties. 

21. Nepieciešamības gadījumā iespējams nodrošināt daļēji attālinātu vai attālinātu mācību 

procesu:  

21.1. Izglītojamie RMDV neapmeklē, mācās tikai attālināti ar pedagogu tiešsaistē un 

veic patstāvīgos darbus. Šo modeli īsteno, ja iestādē ir konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar 

Covid-22. Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis obligātus pretepidēmijas 

pasākumus valstī, pašvaldības vai RMDV līmenī. 

23. Individuālo nodarbību un konsultāciju dalībnieku plūsmu organizē atbildīgais skolotājs, 

nodrošinot distancēšanos un piesardzības pasākumus.  

24. Mācību priekšmetu eksāmenu un konkursu organizēšanā jāievēro distancēšanās noteikumi 

un visi piesardzības pasākumi.  

25. Gaidot savu nodarbību izglītojamie uzturas skolas vestibilā, ievērojot drošības noteikumus. 

26. RMDV netiek rīkoti pasākumi, kas nav tieši saistīti ar izglītošanu.  

27. Iestādes rīkotajos pasākumos piedalās izglītojamie un skolas darbinieki, citu personu 

klātbūtne pieļaujama izņēmuma un nepieciešamības gadījumos.  



 

 

28. Pasākumi un aktivitātes tiek organizēti pēc iespējas katrai klašu grupai atsevišķi, nepieļaujot 

lieku šo grupu tikšanos. Nepieciešamības gadījumā kopīgajos pasākumos izglītojamo grupas 

tiek izvietotas distancēti. 

29. Pasākumi norisinās Iestādes telpās vai ārpus tām (Iestādes teritorijā). 

30. Nepieciešamības gadījumā tiek lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi, lai 

mazinātu inficēšanās riskus.  

31. Tiem izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, un var mācīties 

attālināti (tikai mājās), skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina 

atgriezenisko saiti. 

 

V Iestādes darbinieku pienākumi un atbildība 

32. Visiem RMDV darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, jāievēro visi 

epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai.  

33. Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu, higiēnas prasību ievērošanu klasēs un 

grupās, par izglītojamo maksimālu distancēšanos un piesardzības pasākumu ievērošanu RMDV 

telpās, pasākumos, plenēros un mācību ekskursijās.  

34. Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu apmeklējuma uzskaiti līdz katras darba 

dienas beigām.  

35. Pedagogi sazinās ar izglītojamo vai izglītojamā vecākiem, ja izglītojamais neapmeklē 

RMDV un, ja nav informācijas par prombūtnes iemesliem. Par to ir jāinformē direktora 

vietniece mācību un audzināšanas darbā.  

36. Pedagogi nekavējoties informē RMDV direktoru vai direktora vietnieci, ja ir aizdomas par 

izglītojamā veselības stāvokļa pasliktināšanos.  

37. Pedagogi pārrauga izglītojamo biežu un rūpīgu roku mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm un roku 

dezinfekciju.  

38. RMDV tehniskie darbinieki regulāri veic higiēnas un epidemioloģisko prasību un normu 

nodrošināšanu, dezinfekciju. Apkopējas darba pienākumus veic atbilstoši telpu uzkopšanas 

grafikam, pastiprināti tiek veikta sanitāro mezglu (WC), gaiteņu, durvju rokturu, kāpņu margu 

u.c. virsmu apstrāde/apkope. 

39. Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu 

aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību, kopā ar RMDV direktoru uzrauga telpu uzkopšanu un 

dezinfekciju. 

 

VI Vecāku un likumisko pārstāvju pienākumi un atbildība 

40. Vecāki un likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par sava bērna veselības stāvokļa atbilstību 

normai, nodrošina izglītojamā ierašanos RMDV tikai bez elpceļu infekcijas pazīmēm vai citu 

slimību simptomiem, nodrošina izglītojamā atbilstību higiēnas un sanitārajām normām. 

Izglītojamais drīkst apmeklēt RMDV tikai tad, ja ir vesels.  

41. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē RMDV 

direktors vai mācību priekšmeta skolotājs, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai 

izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.  

42. Vecākiem ir jāinformē RMDV, ja izglītojamajam ir alerģiskas reakcijas uz kādu no 

dezinfekcijas līdzekļiem. 

43. Savlaicīgi jāinformē RMDV atbildīgās personas par izglītojamā prombūtni, RMDV 

neapmeklēšanu jebkādu iemeslu dēļ.  

44. Pēc izglītojamā ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 dienām) vecākiem jāiesniedz RMDV ārsta 

vai medicīnas iestādes izziņa par izglītojamā veselības stāvokļa atbilstību normai. Bez šādas 

izziņas izglītojamais RMDV nedrīkst atrasties.  

45. Vecākiem ir pienākums savam bērnam katru dienu atgādināt par roku mazgāšanas, 

dezinficēšanas nepieciešamību un svarīgumu, mācīt to pareizi un regulāri veikt. 

 



 

 

VII Higiēnas prasību nodrošināšana 

46. Ņemot vērā, ka vīrusu infekcijas var izplatīties arī netiešā kontakta ceļā, pieskaroties 

virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem, tehniskais personāls, kas veic 

telpu uzkopšanu, pastiprinātu uzmanību pievērš telpu uzkopšanai un tīrībai, nodrošinot:  

46.1. regulāru (ne retāk kā 2x dienā) telpu mitro uzkopšanu – mazgāt grīdas, slaucīt 

putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži 

pieskaras darbinieki, audzēkņi (piem. durvju rokturi, skārienjūtīgās ierīces); 

46.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju;  

46.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu. Atkritumu savākšanai izmantot atkritumu 

maisus;  

46.4. regulāru telpu vēdināšanu (pēc katras nodarbības);  

46.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību.  

47. Izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos un individuālos mācību 

līdzekļus un piederumus. 

48. Izglītojamajiem un darbiniekiem regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (pēc tualetes 

apmeklējuma, pēc klepošanas un šķaudīšanas) un dezinficēt rokas ar dezinfekcijas līdzekli. 

49. Darbinieku, izglītojamo un apmeklētāju roku dezinfekcijai pie RMDV dežurantes pieejami 

70% spirtu saturoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Tie novietoti arī katrā mācību telpā pie 

pedagoga.  

50. Iestādē nav atļauts ienest priekšmetus, kas neattiecas uz mācību procesu.  

51. Izmitinot izglītojamos dienesta viesnīcā, jāievēro sekojoši principi: 

51.1. koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek pieļauta 

izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

51.2. koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2m 

distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos; 

51.3. telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek 

izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

51.4. Minēto prasību ievērošanu nodrošina atbildīgā persona - RMDV dienesta viesnīcas 

vadītājs. 

 

 

VIII Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek konstatēti infekcijas gadījumi RMDV 

52. Ja RMDV darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, u.c.), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba 

pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informējot par to RMDV direktoru un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu. Darbinieks var 

atgriezties darba vietā tikai ar ārsta atļauju, kad noslēgta slimības lapa.  

53. Ja izglītojamajam, atrodoties RMDV, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes: 

53.1.izglītojamo izolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, nodrošina tā pieaugušā 

klātbūtni, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, 

izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas 

masku;  

53.2.izglītojamā skolotājs vai administrācijas pārstāvis sazinās ar audzēkņa vecākiem 

vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas RMDV pēc izglītojamā. Vecāki sazinās 

ar ģimenes ārstu.  

53.3.izglītojamais var atgriezties RMDV tikai ar ārsta zīmi.  

54. Ja izglītojamajam vai darbiniekam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

55. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairākiem izglītojamajiem, 

RMDV izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas (kā iepriekš 

minēts), sazinās ar izglītojamo vecākiem/to likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina 



 

 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) attiecīgās 

reģionālās nodaļas epidemiologam.  

 

IX Noslēguma jautājumi 

56. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība, aizliegts izplatīt informāciju par inficētajiem 

audzēkņiem, skolotājiem vai iestādes darbiniekiem, ja tādi būs. 

57. Ja tiek organizēts pasākums (koncerts, konkurss, festivāls, izstāde, u.c.) ārpus RMDV  

telpām, tad par pasākuma apmeklējuma nosacījumiem tiek informēti izglītojamie, vecāki, un 

tiek veikta izglītojamo un skolotāju uzskaite pasākumā.  

58. Direktores vietnieks saimnieciskajā jomā regulāri seko līdzi ierakstiem un informācijai 

žurnālos.  

59. Visiem RMDV darbiniekiem rūpīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, ja parādās 

kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, ir paaugstināta ķermeņa temperatūra vai citādi 

darbinieks jūtas nevesels, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un paziņot RMDV  

vadībai. 

60. Ja RMDV vai sabiedrībā ir palielinājies inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, apsverama 

iespēja izmantot medicīniskās sejas maskas. 

61. Ja zināms, ka vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, 

slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, RMDV 

ir tiesības ziņot atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.  

62. Ar minēto kārtību izglītojamie, vecāki, viņu likumiskie pārstāvji, darbinieki tiek 

iepazīstināti klātienē,  ar e-pasta palīdzību, kā arī tā tiek publiskota dibinātāja tīmekļa vietnē.  

63. Kārtība stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

 

 

Direktors                                                                                                      Osvalds Zvejsalnieks 


