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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Liepājā 
 
26.08.2021.         Nr.1-5/07-21 

Kārtība skolas telpās  
Covid-19 infekcijas izplatības laikā 

PIKC LMMDV profesionālās vidējās izglītības programmu 
izglītojamajiem 

 
Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu 

Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 9.punktu 

 

1. PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (turpmāk – PIKC LMMDV) 

nosaka izglītojamo uzturēšanās kārtību PIKC LMMDV un testēšanas noteikumus, lai 

nodrošinātu epidemioloģiski drošu un nepārtrauktu klātienes izglītības procesu. 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības balstās uz pamatprincipiem, kas 

noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un to grozījumos. 

 

2. Visās PIKC LMMDV adresēs: Ausekļa ielā 11/15, Alejas ielā 18, Toma ielā 23/25 un 

Radio ielā 8 drīkst uzturēties tikai tie izglītojamie, kuri sava kursa audzinātājiem ir 

nosūtījuši sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (nosūta uzsākot 

mācības), vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu digitālā PDF formātā vai papīra 

formātā (katru nedēļu, nākamajā dienā pēc testa veikšanas).  

 
3. Uzturoties LMMDV koplietošanas telpās obligāti jālieto mutes un deguna aizsegu. 

Pamatprincipi nemainīgi: 

• Ievērot 2 metru distanci! 

• Mazgāt rokas! 

• Palikt mājās, ja esi slims! 

• Ievērot informatīvās norādes publiskās vietās! 
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4. Izglītojamie, kuri nav izslimojuši Covid-19 un nav vakcinēti 1 reizi nedēļā skolā – 

Alejas ielā 18 un Ausekļa ielā 11/15 (pēc saraksta), veic siekalu SARS-CoV-2 vīrusa 

RNS (PĶR) testu. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, testa biežums var tikt 

mainīts. Testa nodošanas datumu nosaka piesaistītā testēšanas laboratorija. 

Izglītojamajiem tiks izdalīti personalizēti paraugu nodošanas komplekti un pēc 

pievienotās instrukcijas, diskrēti jāveic tests. Par testa rezultātiem jāziņo 

audzinātājam, pozitīva testa gadījuma skolā ierasties nedrīkst. 

Izņēmuma gadījumi, kad testu var nenodot skolā, bet individuāli laboratorijā:  

• pirms ierašanās dienesta viesnīcā 

• personas, kas «izkrīt no burbuļa» – prombūtne, slimība, citi iemesli, un kas 

atgriežas izglītības iestādē 

• vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties uz pirmo siekalu testa nodošanu 

Izglītojamais testu var nodot tikai izglītības iestādei nozīmētajā laboratorijā, LMMDV, tā ir 

Centrālā laboratorija. Testi jāpiesaka savlaicīgi, jo laboratorijās var būt rindas. 

Bezmaksas testa saņemšanai personai jābūt iekļautai izglītības iestādes laboratorijai 

iesniegtajos sarakstos. Ierodoties izglītības iestādē, tests nedrīkst būt vecāks par 48 

stundām no parauga ņemšanas momenta.  

5. Nākot uz testēšanu izglītojamajam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. 

6. Izglītojamajiem regulāri, vismaz reizi dienā jāpārbauda e-klases jaunumi un vēstules, 

lai būtu informēti par epidemioloģisko situāciju skolā un testēšanas organizāciju. 

 

7. Atbildīgās personas, kuras koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību: 

− struktūrvienības vadītājs Mūzikas izglītības programmām Juris 
LOČMELIS (profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogi, 
darbinieki un dienesta viesnīcas darbinieki Ausekļa ielā 11/15, Radio ielā 
8); 

 
− struktūrvienības vadītāja Mākslas izglītības programmām Dace 

ROZENBAHA (profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogi, 
darbinieki Alejas ielā 18); 

  
 
Direktore  Inga Auziņa 
 


