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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

 

2020.gada 25.augustā VSUK-20-2-nts 

 

Kārtība par 2020./2021.m.g. izglītības procesa organizāciju un 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem  Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai 

Izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

 noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 26.1.apakšpunktu un to 

28.jūlija 2020.gada grozījumiem, 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

10.augusta 2020.gada dokumentiem un vadlīnijām 

 

I. Vispārīgie jautājumi. 

1. Iekšējie noteikumi par ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka kārtību un atbildīgos par 

informēšanas, distancēšanās, hiģiēnas, personas veselības stāvokļa 

uzraudzības un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo, 

darbinieku  un citu apmeklētāju plūsmu organizēšanu un kontroli, 

koplietošanas telpu izmantošanu un ēdināšanas  organizēšanu. 

 

II. Mācību procesa organizēšana. 

2. Rīgas Ukraiņu vidusskola mācības plāno pēc A modeļa: 

2.1. A modelis – mācības skolā ar vai bez attālinātā mācību procesa 

elementiem mācību personalizācijai, pašvadītas mācīšanās 

stiprināšanai vai digitālo prasmju attīstībai. Šo modeli izmantojam, ja 

skola var nodrošināt visas epidemioloģiskās drošības prasības un nav 

konstatēti inficēšanās vai saslimšanas gadījumi. 

2.2. 1.-6.klašu posmā mācības skolā tiek īstenotas bez attālinātā mācību 

procesa elementiem. 

 

 



2.3. 7.-12.klašu posmā mācības tiek organizētas un plānotas klātienē 

skolas telpās  paredzot iespēju līdz 20% mācību laika ar attālinātā 

mācību procesa  elementiem. 

2.4. Izglītības process skolā tiek nodrošināts atbilstoši direktores 

apstiprinātajam  mācību priekšmetu un mācību stundu plānam vienam 

mēnesim. 

2.4.1. Izglītojamie, kuriem noteikta  pašizolācija , mājas karantīna vai 

kuriem ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes skolā neierodas; 

2.4.2. Ja konstatē Covid-19 infekcijas gadījums, seko SPKC 

rekomendācijām. 

2.4.3. Lēmumu par skolas kādas klases  nosūtīšanu pašizolācijā pieņem 

skolas direktore, to saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības , kultūras un 

sporta departamentu un vienlaicīgi ievērojot SPKC rekomendācijas. 
 

III. Informēšanas pasākumi: 

3.1. Skolā norīkotas atbildīgās personas – direktores vietniece saimnieciskajā 

darbā Nadežda Poluškina, direktora vietnieki izglītības jomā Romāns 

Tilleris, Ināra Boka un struktūrvienības vadītāja pirmsskolā Olga 

Pelageičeva, kuri koordinē noteikto prasību un vadlīniju ieviešanu un 

uzraudzību. 

3.2. Skolā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija un personām ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm. 

3.3. Skolas telpās, redzamās vietās – pie ieejas skolā un skolas gaiteņos skaidri 

salasāmas norādes par 2m distances ievērošanu no  citu klašu 

izglītojamajiem. 

3.4. Skolas telpās, tualetes telpās, pie garderobes, dodoties uz ēdnīcu un sporta 

zālē izvietotas skaidri salasāmas norādes par pareizas roku higiēnas 

ievērošanu. 

3.5. Pirmsskolas un 1.,2.klases izglītojamie tikai mācību procesa ietvaros 

pastaigas laikā kopā ar pedagogu  var atrasties skolas pagalmā un sporta 

laukumā noteiktās vietās. 

3.6. Izglītojamā vecākiem/likumīgajam pārstāvjiem nekavējoties jāinformē par 

izglītojamā konstatētu Covid-19 infekciju, vai atrašanos pašizolācijā, 

ierodoties no citām valstīm. 

 

IV. Distancēšanās pasākumi: 

4.1. Mācības skolā organizējam klātienē, katrai klasei savā telpā,  atbilstoši 

apstiprinātam mācību darba organizācijas plānam un mācību stundu 

sarakstam. 

4.2. Skola nodrošina distancēšanās iespējas un plūsmu nesaskaršanos ierodoties 

skolā līdz klasei, pie garderobes, dodoties uz ēdnīcu un sporta zāli un citām 

koplietošanas telpām un kabinetiem. Pastaigas pirmsskolai un sākumsskolai  

notiek ievērojot plūsmu nesaskaršanos savā gaiteņa spārnā un skolas 

pagalmā noteiktajās vietās. 

4.3. Pirmsskolas izglītojamos pie ieejas sagaida skolotāji palīgi, bet pirmo klašu 

izglītojamos sagaida klases audzinātāja. Pārējo klašu izglītojamo kustību 

regulē dežūrskolotājs un dežurējošais administrators. 



Pirmsskolas 4.grupas un sākumsskolas izglītojamie skolā ierodas pa rezerves 

durvīm, pirmsskolas pārējo grupu izglītojamie un 5 -12. klašu izglītojamie 

ierodas skolā pa parādes durvīm. 

4.4. Izglītojamo vecāki skolā ienāk tikai iepriekš saskaņojot savu tikšanos ar 

skolas administrāciju un reģistrējoties pie skolas dežuranta. 

4.5. Komunikācija ar izglītojamo vecākiem notiek izmantojot skolas e- pastu, e- 

klasi, skolas mājas lapu un telefoniski ar klases audzinātāju vai skolas 

administrāciju. 

4.6. Audzināšanas programmas īstenošanas pasākumus plānojam tikai pa klasēm, 

ievērojot distancēšanos 

 

V. Higiēnas pasākumi: 

5.1. Nodrošinām dezinfekcijas līdzekļu pieejamību (dezinficējošais šķidrums , 

kas satur vismaz 70% etanola vai citu roku dezinfekcijas līdzekli, kas ir 

iedarbīgs pret koronavīrusiem) pie skolas ieejas, sporta zāles, ēdnīcas, klašu 

telpās. 

5.2. Regulāri pēc katras mācību stundas attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs 

atver logu , lai tiktu nodrošināta klašu telpu vēdināšanu. 

5.3. Skolas gaiteņu un koplietošanas telpu vēdināšanu un uzkopšanu veic 

dežūrapkopējas. 

5.4. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas un dezinficētas  visas koplietošanas 

virsmas vismaz 2 reizes dienā. 

5.5. Noteikt visu telpu mēbeļu , inventāra koplietošanas virsmu dezinfekciju katru 

dienu pēc mācību stundām 

5.6. Ēdnīca nodrošina klātās pusdienas un pusdienot klases dodas pēc noteiktā 

laika grafika, ievērojot distancēšanās nosacījumus un  attiecīgā mācību 

priekšmeta pedagogam vai klases audzinātājam pārliecinoties, ka skolas 

gaitenī nav citas klases izglītojamo. Ēdnīcā katras klases audzinātājs seko 

ēdināšanas procesam. 

5.7. Katram skolas darbiniekam un izglītojamajam regulāri ikdienā lietot 

individuālos aizsardzības un personiskās higiēnas līdzekļus ( dezinfekcijas 

šķidrums, papīra salvetes, ziepes). 

 

VI. Personu veselības stāvokļa uzraudzība: 

6.1. Skolā neatrodas izglītojamie un skolas darbinieki ar elpceļu infekcijas 

pazīmēm, bet ja ar šīm pazīmēm izglītojamais  ierodas skolā, nekavējoties 

skolas medmāsa  izolē saslimušo atsevišķā telpā, uzvelkot sejas masku, 

informē vecākus un vecāki izglītojamo nogādā mājās. 

6.2. Pēc slimošanas izglītojamais vai skolas darbinieks atgriežas skolā uzrādot 

ģimenes ārsta zīmi vai noslēgtu DNL. 

6.3. Skolas darbinieki ir atbildīgi  par savu veselības stāvokli, lai saslimšanas 

gadījumā savlaicīgi informētu skolas administrāciju. 

 

VII. Noslēguma jautājumi: 

7.1. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 

7.2. Par šo noteikumu ieviešanu un ievērošanu ir atbildīga skolas direktore un šajā 

dokumentā minētās personas. 



7.3. Šie noteikumi ir publicējami skolas mājas lapā un izvietoti redzamās vietās 

pie informācijas stendiem. 

 7.4 Klašu audzinātājiem jāiepazīstina ar šiem noteikumiem skolas izglītojamie un 

izglītojamo vecāki. 

 

 

Skolas direktore Lidija Kravčenko 

 

 

 

Direktores p.i. Nadežda Poluškina 

 

 

 

Ināra Boka 

t.: 67284779 

 


