
 

RĪGAS SERGEJA ŢOLTOKA PAMATSKOLA 
 

Vietalvas ielā 15, Rīgā, LV-1035, tālr./fakss 7574145,  e-pasts: rspvs@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

2021. gada 14.oktobrī Nr.VSSZ-21-24-nts 
 

 

Grozījumi 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr. VSSZ-21-4-nts 

“Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobeţošanu Rīgas Sergeja Ţoltoka vidusskolā”  

 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra (prot. Nr. 64 46. §) noteikumu Nr.662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

23.,24.,25.,26.punktiem, 3.8.pantu un  

RD IKSD 2021.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.DIKS-21-862-rs  
“Par izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā”  

  

Pamatojoties uz RD IKSD 2021.gada 12.oktobra rīkojumu Nr.DIKS-21-862-rs “Par 

izglītības procesa organizēšanu 2021./2022. mācību gadā” 

 

1.Izdarīt šādus grozījumus 1.punktā:  

 

“1. …īstenojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobeţošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi)…” 

 

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 

 

“9. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā Skolas 

direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes atbildīgos: 

9.1. par Ministru kabineta noteikumu 2.nodaļā minēto vispārējo epidemioloģisko 

drošības prasību ievērošanu; 

9.2. izglītojamo un nodarbināto testēšanas organizēšanu;  

9.3. sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu 

pārbaudi.” 

 

3. Papildināt noteikumu III daļu ar šādiem punktiem: 

“15. Skolā ir izstrādāta dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanai saskaņā ar 2.pielikumu; 
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16. Noteikt šādu iekštelpu un teritorijas dalījumu: 

16.1. epidemioloģiski daļēji droša vide – visas skolas koplietošanas telpas, izņemot 

sanitāros mezglus, aktu zāle un sporta zāle, skolas ēdnīca, hokeja halle;  

16.2. epidemioloģiski droša vide – klašu telpas, administrācijas telpas, skolas bibliotēka, 

medicīnas kabinets, teritorija ap skolu;  

16.3. epidemioloģiski nedroša vide – skolas kafejnīca, skolas sanitārie mezgli. 

17. Nodrošināt atbilstošu darbinieku un trešo personu informēšanu par iekštelpu un 

teritorijas dalījumu; 

18. Skolas direktors informē iestāţu darbiniekus un amatpersonas, ka no 2021.gada 

15.novembra savus darba pienākumus varēs veikt tikai tad, ja darbiniekam 

(amatpersonai) būs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

19. Par nepieciešamību īstenot izglītības procesu attālināti saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu 109.punktā minēto, vispārējās izglītības iestādes direktors sagatavo dienesta 

vēstuli, kas adresēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  Izglītības 

pārvaldei lēmuma saskaņošanai.” 

 

4. Izdarīt šādus grozījumus 15.punktā:  

“20. Noteikumi …” 

 

5. Izdarīt šādus grozījumus 16.punktā: 

“21. Izglītojamajiem un Vecākiem…”  

  

7. Izdarīt šādus grozījumus 17.punktā:  

“22. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par 

bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai 

inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai 

kopīgi risinātu situāciju.” 

 

3. Papildināt noteikumu IV daļu ar šādu punktu: 

“23. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka darbinieks ļaunprātīgi izmanto situāciju, 

pamatojoties uz Darba likuma 58. panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 

2021.gada 5.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

5.2.apakšpunktu un ņemot verā, ka darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa 

paša vai trešo personu drošībai un veselībai, Skolas direktors ar rīkojumu nosaka 

aizliegumu atrasties darba vietā un veikt darba pienākumus, par atstādināšanas laiku 

neizmaksājot darba samaksu.” 

 

  

 

 

 

Direktors V.Pluča 

 

Sagatavoja G.Romanovska, 67570997 
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2.pielikums 

Epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas iekšējās kontroles sistēma 

Kontrole  Pirmdiena  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Atbildīgais par 

kontroli 

Skolēnu un 

skolotāju 

testēšana 

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Dezinfekcijas 

līdzekļi gaiteņos 

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Kustības 

virzienu rādītāji 

gaiteņos  

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Higiēniskie 

līdzekļi 

sanitārajos 

mezglos  

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Higiēniskie 

līdzekļi ēdnīcā 

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Telpu tīrīšana 

un 

dezinficēšana 

mācību stundu 

laikā 

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Gaiteņu 

vēdināšana  

     Direktores 

vietniece 

administratīvi 

saimnieciskajā 

darbā 

Klašu 

vēdināšana 

     Skolotāji, skolas 

administrācija 

Skolēnu kustība 

     Klašu audzinātāji, 

skolotāji, skolas 

administrācija 
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Skolēnu kustība un ēdināšanas organizācija ārkārtas situācijas laikā 

1. Skolēni atrodas maksimāli savā kabinetā.  

2. Skolotāji staigā pa kabinetiem pie klasēm. 

Kabinetu saraksts: 

1.a 205. kabinets 

1.b 201. kabinets 

2.a 206. kabinets 

3.a 207. kabinets 

3.b 203. kabinets 

4.a 208. kabinets 

4.b 308. kabinets 

5.a 304. kabinets 

6.a 310. kabinets 

6.b 402. kabinets 

7.a 111. kabinets 

7.b 404. kabinets 

8.a 405. kabinets 

8.b 307. kabinets 

9.a 306. kabinets 

  

3.  Skolēni atrodas stingri kabinetā arī starpbrīdī, iziet no klases tikai savā "burbulī", grupas/pusgrupas - 
mācību priekšmeta skolotāja pavadībā. 

4. Ēdināšanas grafiks pusdienās pie klātiem galdiem, ievērojot “burbuļa” distanci 2m un higiēnas 

prasības: 

1. 1.a, 1.b klase – no 10.40 - 10.50   

2. 2.a klase no  10.55 - 11.05  

3. 3.a, 3.b klase no 11.10 - 11.20.   

4. 4.a, 4.b klase  no 11.25 - 11.35  

5. 5.a klase no 11.40 - 11.50   

6. 6.a, 6.b klase no 11.55 -  12.05  

7. 7.a, 7.b klase no 11.10 – 12.20   

8. 8.a, 8.b klase no 12.25 – 12.35   

9. 9.a klase no 12.40 – 12.50  

5. Uz ēdnīcu skolēni dodas tā mācību priekšmeta skolotāja pavadībā, pie kura notiek stunda. 

6. Launags tiek organizēts pie klātiem galdiem, ievērojot “burbuļa” principu, 2 m distancēšanos 

starp “burbuļiem” un higiēnas prasības: 

1. Plkst.14.00 launags 1.a, 1.b klasei; 

2. Plkst.14.15 launags 2.a klasei. 

 

 


