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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021. gada 12. oktobrī

Nr.PSR-21-10-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. PSR21-6-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt iekšējo noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
113.1. apakšpunktu”.
2. Aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360” ar
skaitļiem un vārdiem “2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662”.
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3. Izteikt 6.11 punktu šādā redakcijā:
6.11.Skolas telpās darbinieki un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu. Tos var
nelietot:
6.11.1. sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā,
6.11.2. mūzikas stundās dziedāšanas procesā un instrumentu spēles laikā.
4. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
19. Izglītojamo rutīnas skrīninga tests tiek veikts atbilstoši Slimību profilakses un kontroles
centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam”.
5. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:
20.3. Izglītojamais uzrāda interešu izglītības skolotājam sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu.
6. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
22.1. Skola iespēju robežās nodrošina, ka izglītojamie lieto tikai personīgos vai
vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c. piederumus.
Izglītojamie un interešu izglītības skolotāji lieto mutes un deguna aizsegu (izņemot sporta,
dejas, vokālās mākslas, pūšamo mūzikas instrumentu nodarbību laikā).
22.2. Skolā iespēju robežās mazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk.
skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.). Pēc nodarbības veic koplietošanas
virsmu (piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, inventāra) u.c.
priekšmetu dezinfekciju, telpu vēdināšanu starp nodarbībām.
22.3.mācībām iekštelpās katram izglītojamam ne mazāk kā 3m2 no pieejamās platības.
22.4. Skola regulāri veic telpu uzkopšanu;
6. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
23.1. klātienē interešu izglītības skolotājs izglītības procesā piedalās ar sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa
rezultātu (testa rezultāts derīgs 72 stundas līdz 15.11.2021.), kuru uzrāda par izglītības
procesa īstenošanu atbildīgajai personai.
23.2 izglītojamais ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ir tiesīgs
piedalīties klātienē interešu izglītības pulciņu nodarbībās bez ierobežojumiem;
23.3. klātienē nodarbības ar negatīvu Covid 19 testa rezultātu notiek:
23.3.1. vienas klases ietvaros, nepieļaujot šo grupu krustošanos, drūzmēšanos
iestādes koplietošanas telpās (piemēram, tualetēs, gaiteņos, garderobēs);
23.3.2. citu izglītības iestāžu audzēkņiem individuāli (izņemot izglītojamos, kuri
dzīvo vienā mājsaimniecībā) ;
23.3.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām klasēm.
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23.4.Piešķirto stundu apmērā interešu izglītības skolotājs var organizēt darbu:
23.4.1. vienas klases ietvaros;
23.4.2.dalot grupu apakšgrupās;
23.4.3. individuāli;
23.4.4. attālināti;
23.4.5. kombinējot iepriekšminētās formas.
23.5. Interešu izglītības skolotāji , kuri īsteno interešu izglītības programmu, nodrošina
nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti katrā nodarbībā;
23.6. Vienā grupā var reģistrēt ne mazāk kā 12 audzēkņus;
23.7. Iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmu, izstrādā nodarbību norises
sarakstu.

I. Birkmane
Direktore

