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PREIĻU  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

PREIĻU  MŪZIKAS  UN  MĀKSLAS  SKOLA 

Reģ.Nr.4274902389 

Raiņa bulvārī 26, Preiļos, LV-5301 

Tālr. 65322542,e-pasts preilumuzsk@preili.lv 

 

 

RĪKOJUMS 

        Preiļos 

 

2021.gada 12.novembrī                                                                   Nr. 1.10/13   

                                                                                                                                                      

 

Par mācību procesa organizāciju no 2021. gada 15. novembra 

Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumi no 11.11.2021. 

 

1. Nosaku mācību procesa norisi Preiļu Mūzikas un mākslas skolā Profesionālās 

ievirzes izglītības programmu īstenošanā mūzikas un  mākslas jomā šādā 

veidā: 

1.1.izglītojamiem, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, mācību 

process klātienē norit bez ierobežojumiem; 

1.2. izglītojamiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19 un var 

uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu: 

1.2.1. individuālās stundas notiek klātienē (tai skaitā individuālas 

konsultācijas iepriekš saskaņojot konkrētu laiku individuāli ar katru 

audzēkni mūzikas teorētiskajos priekšmetos un mākslas 

priekšmetos); 

1.2.2. grupu stunda var tikt organizēta klātienē, ja ir vairāki audzēkņi no 

vienas vispārizglītojošās skolas vienas klases; paralēli šai nodarbībai 

jānotiek attālināti; ja vairāk kā  2/3 no attiecīgās  grupas 

izglītojamiem izglītības process jāīsteno attālināti, tad attālinātā 

formā mācības īsteno visai klasei; 

1.2.3. kolektīvās muzicēšanas stundas notiek attālināti, atskaitot ansambļa 

nodarbības, ja visi stundā iesaistītie audzēkņi atbilst 

augstākminētajiem nosacījumiem); 

1.2.4. grupu stundas notiek attālināti; 

 

1.2. no 2021. gada 15. novembra klātienē izglītības procesu nodrošina tikai tās 

personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Izņēmums – 

darbinieks (amatpersona), kura uzsākusi vakcināciju līdz 2021. gada 15. 

novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 

15. decembrim, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai var turpināt pildīt 
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savus darba (amata, dienesta) pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas 

sertifikātu; 

1.3. visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un 

pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, pie  dežuranta  rakstveidā 

apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav 

pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju, un nav 

zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 

inficētu personu; 

1.4. klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba 

devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss; 

1.5. pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, kas ir identificēti kā 

kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba 

pienākumus vai piedalītos izglītības procesā klātienē, ja iestādes vadītājs  

(atbildīgais par testēšanu) organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar 

antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai klātienes mācību dienas 

uzsākšanas septiņu kalendāro dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu; 

1.6. izglītības iestādes iekštelpās, t.sk. telpās, kur notiek mācību process, visas 

personas lieto sejas maskas! Izņēmums – bērni līdz septiņu gadu vecumam, 

kā arī personas mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas apguves 

procesā. 

2. Par epidemioloģisko normu (roku dezinfekciju, distances ievērošanu, mutes un 

deguna aizsegu lietošanu, telpu vēdināšanu – 15. min. astroloģiskās stundas laikā 

u.c. ) atbild: 

2.1. individuālo nodarbību laikā - skolotājs, kurš šajā klasē strādā;  

2.2. grupu nodarbību laikā - skolotājs, kurš šajā klasē strādā;  

2.3. administrācijas telpās – persona, kura šajā telpā strādā ( bibliotekārs, 

nodaļas vadītājs, saimniecības vadītājs, direktors, lietvedis); 

2.4. koplietošanas telpās  atbild dežurants. 

 

3. Mūzikas un mākslas nodaļas vadītājiem veikt korekcijas skolotāju individuālo stundu 

un grupu nodarbību sarakstos, sekot mācību procesa norisei šādā režīmā. Informēt 

vecākus iespējami savlaicīgi par notiekošajām izmaiņām. 

 

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors:                                         E.Znutiņš 

 

 

Ar rīkojumu iepazinos un neiebilstu:   

  

OĻEGS KOĻESŅIČENKO                                       GAĻINA SAVICKA                                               

RITA ŽILVINSKA     ANTOŅINA MIHAILOVA  
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JĀNIS LIVDĀNS     SVETLANA STEPANOVA 

ARTŪRS SAVICKIS    LAIMA   SONDORE 

ANASTASIJA MALIŠEVA   IRINA SKVORCOVA 

INESE  ORINSKA       KRISTINA SAULIŠA     

AGNIJA PASTARE                                       ALBERTS VUCĀNS                                                 

MARIANNA ABRICKA   KAZIMIRS ANSPAKS 

SVETLANA VJAKSE                     ILZE VALAINE 

ILONA  ABDULAJEVA    LILITA LIVDĀNE 

BENITA SONDORE    INGRĪDA SKUTELE 

IVARS SITNIKS    INTA BERNĀNE 

SVETLANA VANAGA   JURIS GILUČS-BRICS 

 

 


