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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

2022. gada 01. aprīlī Nr.PSR-22-3-nts 

 

 

Grozījumi Pamatskolas “Rīdze” 2021. gada 27 augusta iekšējos noteikumos 

 Nr. PSR-21-6-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanu” 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2021.gada 28. septembra noteikumu 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” 113.1. 

apakšpunktu 

 

 

Izdarīt Pamatskolas “Rīdze” 2021.gada 27. augusta iekšējos noteikumos Nr. PSR-

21-6-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanu” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt punktu I 3. šādā redakcijā: 

     Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu 

uzturēšanās pieļaujama, tikai iepriekš saskaņojot ar skolas personāla pārstāvi. Saskaņotā 

apmeklējuma laikā izglītojamā likumiskais pārstāvis un citas Skolai nepiederošas personas 

var nelietot mutes un deguna aizsegu, bet izvērtējot epidemioloģisko situāciju, izglītības 

iestādes vadītājs ar skolas dibinātāju var pieņemt saskaņotu lēmumu par sejas masku 

lietošanu. 

 
2. Anulēt punktu 6.11. 

 

3. Izteikt punktu 6.12. šādā redakcijā: 

     Mājas karantīna izglītojamiem un nodarbinātajiem netiek noteikta. 

     

             4. Anulēt punktu 8.3. 
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 5. Izteikt punktu 9. šādā redakcijā: 

      Mācību procesā klātienē piedalās izglītojamie un darbinieki bez saslimšanas pazīmēm 

ar sadarbspējīgu Covid -19 vakcinācijas/izslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid - 19 

testu. Savukārt tie izglītības procesā nodarbinātie, kuriem uz 2022. gada 31. martu bijis 

spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts un kuri nav veikuši vakcinācijas procesu, ir tiesīgi 

veikt darba pienākumus līdz 2022. gada 30. jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta 

derīguma termiņa beigām.  

     

 6. Izteikt punktu 10. šādā redakcijā: 

     Testēšanu veic, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-

19 inficētu personu mājsaimniecībā. 

 

 7. Anulēt punktu 19. 

 

8. Izteikt punktu 20.2 šādā redakcijā: 

     Izglītojamais izglītības iestādē ierodas pa galveno ieeju ar iepriekš izgatavotu caurlaidi, 

ne ātrāk kā 15 minūtes pirms nodarbību sākuma. Pirmsskolas izglītības audzēkņi ierodas 

pa D ieeju, kur viņus sagaida interešu izglītības skolotāji. 

 

 9. Anulēt punktu 20.3. 

 

 10. Izteikt punktu 22.1. šādā redakcijā: 

      Iestāde iespēju robežās nodrošina, ka izglītojamie lieto tikai personīgos vai 

vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c. piederumus. 

 

 11. Izteikt punktu 23.3. šādā redakcijā: 

23.3. Izglītojamais ir tiesīgs piedalīties interešu izglītības nodarbībās ievērojot  punktus  

20.1. 

 

 

 

 

 

Direktore        I. Birkmane 

 

 

 


