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Par Ogres Mūzikas un mākslas skolas darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā
Ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr. 720) visā Latvijas valsts teritorijā, sākot
ar 2021. gada 11. oktobri, ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19
izplatību ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne pasākumu, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību.
Ievērojot spēkā esošos 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumus Nr.
662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,
2021. gada 20. oktobra grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720
NOSAKU:
1. No 2021. gada 1. novembra Ogres Mūzikas un mākslas skolā mācības tiek
nodrošinātas attālināti, izmantojot kādu no pedagoga norādītajām tiešsaistes
platformām (E-klases videostunda, ZOOM, Google meet, vai Skype). Stundu
saraksta izmaiņas tiks atspoguļotas E-klasē.
2. Mākslas jomā profesionālajā ievirzē. Pedagogi ne retāk kā reizi divās nedēļās
audzēkņiem nodrošina tiešsaistes stundas savā priekšmetā, papildus ievietojot
uzdevuma aprakstu E-klases dienasgrāmatā.
2.1. Skola nodrošina mācību procesam nepieciešamos minimālos materiālus,
par kuriem E-klasē informē katra priekšmeta pedagogs, kurus var saņemt
Skolas vestibilā Brīvības ielā 11, attiecīgā kursa kastē darba dienās no
9:00-18:00.
2.2. Mākslas jomas interešu izglītībā uzdevumu apraksti tiek ievietoti E-klases
dienasgrāmatā. Materiāli tiek nodrošināti tikai keramikas nodarbībām, kurus
var saņemt Skolas vestibilā Brīvības ielā 11, darba dienās no 9:00 - 18:00.

3.

Mūzikas jomā profesionālajā ievirzē individuālās un grupu stundas, interešu
izglītības un interešu izglītības sagatavošanas klases stundas notiek attālināti pēc
stundu saraksta.
3.1. Skola nodrošina mācību procesam nepieciešamos nošu materiālus, par
kuriem E-klasē informē katra priekšmeta pedagogs. Materiālus var saņemt
Skolas vestibilā Brīvības ielā 50, darba dienās no 8:30 - 18:00;
3.2. No 2021. gada 1. novembra profesionālās ievirzes programmu audzēkņi,
kuriem nav mājās mūzikas instrumenta, bez pedagoga klātbūtnes, drīkst
nākt uz Skolu un individuāli attīstīt praktiskās iemaņas instrumentspēlē pirms tam, piesakoties pie sava specialitātes pedagoga un ienākot skolā,
ēkas dežurantam uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas / pārslimošanas
sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu.

4. Skolā klātienē, ar direktora rīkojumu, darba pienākumus veic tikai tie darbinieki,
kuri norādījuši iemeslu darbam klātienē un tieši iesaistīti mācību procesa
nodrošināšanā (tiešsaistes stundu tehniskais nodrošinājums) un darbinieki, kuri
nodrošina darbu nepārtrauktību, un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.
5. Līdz 2021. gada 15. novembrim darba pienākumus klātienē var veikt:
5.1. Skolas darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts;
5.2. Skolas darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta, kuriem ir Covid-19 testēšanas sertifikāts, kas nav vecāks par 72
stundām. Šādā gadījumā testēšanās sertifikāta apmaksu veic darbinieks.
6.

Skolas darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas
kursu, nodrošināt Covid-19 testu valsts apmaksāta rutīnas skrīninga testēšanas
ietvaros.

7.

Ja darbinieks neatbilst kādai no 3. punktā noteiktajām kategorijām un darbinieka
darba pienākumu veikšana līdz 2021. gada 15. novembrim nav iespējama attālināti,
darba devējs nosaka dīkstāvi bez atlīdzības, vai atstādina darbinieku no darba
pienākumu veikšanas.

8.

No 15. novembra Skolā drīkst strādāt tikai darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja darbiniekam šāda sertifikāta nav, tam
nosaka dīkstāvi bez atlīdzības, vai atstādina darbinieku no darba pienākumu
veikšanas.

9.

Darbiniekam, kurš saskaņā ar šī rīkojuma 2. punktā minēto ir norīkots darbam
klātienē (iekštelpās), ir pienākums katru dienu aizpildīt pašapliecinājumu par to, ka
nav bijis zināms/apzināts kontakts ar inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību
simptomi un nodod ēkas dežurantam.

10. Saziņa ar skolu tiek organizēta attālināti:
10.1. nodrošinot tikai pa e-pastu, pastu un telefoniski saņemtās informācijas
apstrādi un reģistrēšanu, pilnībā pārtraucot dokumentu pieņemšanu klātienē;

10.2. papildus nodrošina iespēju iesniegt dokumentus pasta kastē pie skolas
ieejas.
11. Rīkojums stājas spēkā nekavējoties un ir spēkā līdz 2021. gada 14. novembrim vai
līdz brīdim, kad tas tiek atcelts.

