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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2020. gada 09.novembrī

Nr.VSL-20-16-nts

Grozījumi Lietuviešu vidusskolas 2020.gada 4.marta iekšējos noteikumos
Nr.VSL-20-1-nts „Iekšējās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu,
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.punktu,
Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
MK Nr.655(prot. Nr. 69 2. §)

Veikt Rīgas Lietuviešu vidusskolas (turpmāk – Izglītības iestāde) 2020.gada 4.marta
iekšējos noteikumos Nr.VSL-20-1-nts „Iekšējās kārtības noteikumi”(turpmāk –
Noteikumi) grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā, t.i. laiks no 2020.gada 10.jūnija, kad
Latvijā noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas ir veicami, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību sabiedrībā, veikti noteikumu grozījumi, ievērojot Epidemioloģiskās
drošības likumu un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumus Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un
Ministru kabineta 2020. gada 6.novembra Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu MK
Nr.655(prot. Nr. 69 2. §)

2. Papildināt noteikumus ar 11.1. un 11.2. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“11.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā Izglītības iestādē izglītojamie ienāk ne
ātrāk kā 30 minūtes pirms pirmās stundas sākuma.
11.2. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā, ierodoties Izglītības iestādē visiem
jādezinficē rokas. “
3. Papildināt noteikumus ar 14.1. punktu šādā redakcijā:
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“14.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā starpbrīži tiek aizstāti ar
dinamiskajām pauzēm izglītojamajiem. Katrai klasei dinamiskajām pauzēm pedagogs
individuāli izvēlēts laiks saskaņots ar citiem pedagogiem tā, lai ierobežotu iespēju krustoties
ar citām klasēm Izglītības iestādes koplietošanas telpās. Pāra stundās 1.- 6.klasei pedagogi
pēc saviem ieskatiem organizē dinamiskās pauzes.
4. Izteikt noteikumu ar 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Mācību stundu grafiks Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā:
1. 8.10 – 8.50
2. 9.00 – 9.40
3. 9.50 – 10.30
4. 10.50 – 11.30
5. 11.50 – 12.30
6. 12.50 – 13.30
7. 13.40 – 14.20
8. 14.30 – 15.10
9. 15.20 – 16.00
10. 16.10 – 16.50

Pusdienas (1.- 2.kl.)
Pusdienas (3.- 4.kl.)
Pusdienas (5.-6.kl.)
Launags

5. Papildināt noteikumus ar 19.1., 19.2.,19.3. un 19.4. punktu šādā redakcijā:
“19.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā 7. - 12. klašu izglītojamie mācās
attālināti, neapmeklējot Izglītības iestādi. Mācību stundas 1. – 6. klašu izglītojamajiem
notiek vienā mācību telpā, izņemot mācību priekšmetu - sports. Mācību priekšmetu
pedagogi iet pie izglītojamajiem uz attiecīgo telpu:
1.a – 104.b kabinetā;
1.b – 205. kabinetā;
1.c – 204.a kabinetā;
2.a – 206. kabinetā;
2.b – 204.b kabinetā;
3.a – 204. kabinetā;
3.b – 104.a kabinetā;
4.a – 114. (angļu val.) kabinetā;
4.b – 207. kabinetā;
5.a – 113. (angļu val. k. II) kabinetā;
5.b – 311. (matemātikas) kabinetā;
6.a – 310. (mūzikas kabinetā);
6.b – 302. (vēstures) kabinetā;
19.1.1. Izglītojamo ierašanās Izglītības iestādē un izeja no tās notiek saskaņā ar
noteikto mācību kabinetu noteikta korpusa ārdurvīm: 1.korpuss – A ieeja, 2. korpuss –
C ieeja, atsevišķas sākumskolas klases – B ieeja.
19.2. Cita mācību telpa var tikt norādīta, ja mācību procesā nepieciešams specifisks
aprīkojums, mācību līdzekļi, laboratorijas un praktisko darbu veikšanai, piemēram,
dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, informātika/datorika, mājturība un
tehnoloģijas/dizains un tehnoloģijas, mūzika.
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19.3. Mācību stundas var notikt ārā, skolas teritorijā vai, iepriekš obligāti informējot
E-klasē izglītojamos un vecākus, citā iestādē vai teritorijā.
6. Papildināt noteikumus ar 21.1. punktu šādā redakcijā:
“21.1.Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā 1.- 6. klašu izglītojamajiem konsultācijas
mācību priekšmetos notiek klātienē (ievērojot distancēšanos), bet 7. -12. klašu
izglītojamajiem” - attālināti, saskaņojot ar mācību priekšmeta pedagogu.”
7. Papildināt noteikumus ar 31.1. punktu šādā redakcijā:
“31.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā, 1.– 6.klašu izglītojamie par
nepieciešamajām grāmatām vai datora, printera izmantošanu, nosūta bibliotekārei
pieteikumu E-klases pastā un informē klases audzinātāju. Bibliotekā izglītojamais ierodas
bibliotekāres norādītajā laikā.”
8. Papildināt noteikumus ar 32.1. punktu šādā redakcijā:
“32.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā izglītojamie ēdnīcā ierodas tikai uz
pusdienām katrai klasei noteiktā laikā.”
9.Papildināt noteikumus ar 33.1. punktu šādā redakcijā:
“33.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā ēdnīcā izglītojamie pusdieno pie katrai
klasei norādītajiem galdiem, kopā ar pedagogs, distancējoties no citām klasēm. Izlietotos
traukus noliek galda galā kaudzītē. Tikai pēc pedagoga atļaujas atstāj ēdamzāli un dodas uz
pedagoga norādīto telpu.”
10. Papildināt noteikumus ar 35.1. punktu šādā redakcijā:
“35.1. Izglītības iestādē ir izolators, atsevišķa telpa, kurā, medmāsas uzraudzībā,
uzturas izglītojamais, kuram identificētas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, līdz
izglītojamajam pakaļ ierodas vecāki. Gan izglītojamais, gan darbinieks lieto medicīnisko
sejas masku, ievēro distancēšanos.”
11. Papildināt noteikumus ar 53.1. punktu šādā redakcijā:
“53.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā:
53.1.1. Klašu audzinātajiem ir jāsadarbojas ar vecākiem un izglītojamajiem, norādot
uz vecāku atbildību uzraudzīt izglītojamā veselību, piemēram, var aicināt vecākus katru rītu,
vedot bērnu uz izglītības iestādi, novērtēt bērna veselības stāvokli – vai bērns jūtas labi, vai
bērnam nav paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus utml.
53.1.2. Ja izglītojamajam tiek konstatētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes,
pirmkārt ir jāizvērtē, vai izglītojamajam ir bijuši riski inficēties ar Covid-19, piemēram,
bērns pēdējo 14 dienu laikā ir uzturējies valstī ar augstu Covid-19 izplatības risku vai,
iespējams, bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku (piemēram, kāds no ģimenes locekļiem ir
saslimis).
53.1.3. Saprātīgi izvērtējot iespējamos riskus, ir pieļaujams, ka vecāki attaisno
izglītojamā prombūtni šādos gadījumos:
a) ja ir plānots kāds kopīgs ģimenes pasākums un vecāki iepriekš ir brīdinājuši
Izglītības iestādi;
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b) ja Izglītības iestādē nav ieradies kāda neparedzēta notikuma dēļ, kas nav saistīts ar
slimību, un pēc vienas dienas prombūtnes atgriežas skolā pilnīgi vesels;
c) ja ir bijuši viegli veselības traucējumi un izglītojamais Izglītības iestādē atgriežas
pēc 3 dienām vesels;
d) konstatējot izglītojamajam nedaudz paaugstinātu ķermeņa temperatūru, un ja
izglītojamais jūtas vesels, ļaut izglītojamajam pēc ķermeņa temperatūras mērīšanas
nomierināties, novilkt virsdrēbju kārtu, un atkārtot ķermeņa temperatūras mērījumu pēc 1520 minūtēm. Tāpat arī nelielas iesnas, kas nerada elpošanas traucējumus un nepasliktina
izglītojamā kopējo pašsajūtu, nav uzskatāmas par tādas slimības pazīmi, lai izglītojamo
izolētu no izglītības iestādes.
53.1.4. Ja slimības pazīmju cēlonis ir Covid – 19, vecākiem par to nekavējoties
jāinformē Izglītības iestāde, zvanot pa tālruņa numuru 67131506 vai klases audzinātājam.
a) pēc pilnīgas atveseļošanās izglītojamais Izglītības iestādē var atgriezties tikai ar
ārsta izziņu;
b) ja izglītojamajam ir raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas
īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to informē
klases audzinātāju, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu. Slimības saasinājuma gadījumā
Izglītības iestādi neapmeklē;
c) nodrošināt izglītojamajam maiņas apavus, uzturoties Izglītības iestādes telpās, un
individuālo, vairākkārt lietojamo dzeramā ūdens pudeli.
53.1.5. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā vecāki izglītojamos pavada tikai līdz
Izglītības iestādes ieejai un arī sagaida pie tās, neienākot telpās. Nepieciešamības gadījumā
sazinās ar dežurantu pa tālruņa numuru 67131506.”
12.
Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:
“58. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā Izglītības iestādē un tās teritorijā,
starpbrīžos, dinamiskajās pauzēs, pusdienu pārtraukumos un citā laikā jāievēro
distancēšanās 2 metri no citu klašu izglītojamajiem.Skolas darbiniekiem parvietojoties pa
skolu jālieto sejas aizsargmasku/vairogu.”
13.
Papildināt noteikumus ar 64.1. punktu šādā redakcijā:
“64.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā no 1-6.kl., ja ir paredzētas
konsultācijas, interešu izglītības nodarbības, ārpusstundu pasākumi, izglītojamie uzturas
gaitenī pie savas klases telpas distancējoties 2 metri no citu klašu izglītojamajiem,
netraucējot pārējos un netrokšņojot. Uz plānoto konsultāciju, interešu izglītības nodarbību
ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes pirms nodarbības sākuma.
14.
Papildināt noteikumus ar 74.1. un 74.2. punktu šādā redakcijā:
“74.1. Izglītības iestāde pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta
un tikai gadījumā, ja informācijas un / vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma
pieteikšana citā ceļā nav iespējama.
Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt: +371 67151306 vai rakstīt: rlvs@riga.lv .
74.2. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā izglītojamo vecāki neuzturas
Izglītības iestādes telpās, izņemot, ja iepriekš saskaņots tikšanās laiks, zvanot uz tālruņa
numuru 67131506 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu rlvs@riga.lv vai nosūtot pieteikumu Eklasē klases audzinātājam, mācību priekšmeta pedagogam, atbalsta personālam vai
Izglītības iestādes vadībai. Saņemot pakalpojumu klātienē, ievēro papildu drošības
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pasākumus Covid-19 mazināšanai, ievērot 2 m distanci un izmanto bahilas/maiņas apavus
un sejas aizsegu.
74.4. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā Izglītības iestādes ēkas dežurants
reģistrē apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, pieraksta tālruņa numuru ar mērķi - ja vēlāk
nepieciešams identificēt kontaktpersonas. Pēc 14 dienām ierakstu par tālruņa numuru
iznīcina.”
74.5. Nepieciešamos dokumentus Izglītības iestādei dokumentus var nosūtīt:
74.5.1. izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,
autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības iestādi un pievienojot
nepieciešamos
dokumentus;
74.5.2. elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: rlvs@riga.lv;
74.5. 3. pa pastu uz adresi: Bultu iela 5, Rīga, LV-1057.
74.6. Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, var nosūtīt
elektronisko iesniegumu.
Grozījumi noteikumos stājas spēkā ar 2020.gada 9.novembri.
Direktore

J. Nagle
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