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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2021.gada 15.novembrī

Nr. VS84-21-7-nts

Grozījumi Rīgas 84.vidusskolas 2021.gada 26.augusta Iekšējos noteikumos
Nr.VS84-21-2-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 Rīgas 84.vidusskolas 2021.gada 26.augusta iekšējos noteikumos Nr. VS8421-2-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”.
3. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Skolas telpās atrasties un izglītības procesā piedalīties var darbinieki, kuriem ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai darbinieki, kuri uzsākuši vakcināciju līdz
2021.gada 15.novembrim un sadarbspējīgs sertifikāts tiek iegūts ne vēlāk kā līdz
15.decembrim, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms 72 stundām, un
izglītojamie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums papīra
vai digitālā formā par negatīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu un kuru tie uzrāda ar
direktora rīkojumu noteiktajai atbildīgajai personai”.
4. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1. tiek nodrošināts, ka dažādu klašu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus
neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos (no viena mācību
kabineta uz citu, uz sporta zāli un ēdnīcu izglītojamos pavada mācību priekšmeta skolotājs,
nodrošinot distances ievērošanu starp klasēm un Skolā noteikto pārvietošanās vienvirziena

kustību; pirms klases aizvešanas mācību priekšmeta skolotājs atver pilnībā logus un
dezinficē koplietošanas virsmas). Klašu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot
10.-12.klasēs atsevišķu mācību priekšmetu apguvei atbilstoši skolas izglītības programmas
specifikai”.
5. Izteikt 11.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.8. konsultācijas mācību priekšmetos tiek organizētas klātienē individuāli/vienas
mājsaimniecības ietvaros vai vienas klases ietvaros, vai attālināti”.
6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Mācību, koplietošanas un darba telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu,
tiek lietotas sejas maskas (izņemot, ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska
vingrinājuma izpildei; fizisko aktivitāšu un sporta stundu laikā; mūzikas instrumentu spēles,
vokālās mākslas un dejas procesā”.
7. Izslēgt 16.punktu un apakšpunktus.
8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Izglītojamo rutīnas skrīninga tests un cita veida (paštesti) testēšana tiek veikta
atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Ja
izglītojamais atgriežas Skolā pēc prombūtnes vai neiekļaujas Skolas rutīnas skrīninga
testēšanas grafikā, viņš ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās Skolā Covid-19 testu
veic patstāvīgi Skolai piesaistītajā laboratorijā, kurai nodoti izglītojamā dati”.
9. Izslēgt 17.1., 17.2. un 17.3. apakšpunktus.
10. Izslēgt 22.punktu.
11. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Izglītojamie virsdrēbes un personīgās mantas atstāj individuālajos garderobes
skapīšos garderobē. Garderobēs atļauts uzturēties pēc iespējas mazāku laiku (līdz 10
minūtēm) tikai pirms un pēc visām mācību priekšmetu stundām vai nodarbībām, lai
novietotu vai uzvilktu virsdrēbes, pārvilktu apavus”.
12. Izteikt 29.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“29.2. ierodas Skolā ne ātrāk kā 15 minūtes pirms mācību priekšmetu stundu
sarakstā noteiktā laika pa katrai klasei norādītajām ieejam/izejām Skolā un dodas no
garderobes uz mācību priekšmetu stundu sarakstā norādīto kabinetu. Mācību telpas pēc to
uzkopšanas vakarā tiek atstātas vaļā. Specializētos mācību kabinetus mācību priekšmeta
skolotājs atslēdz ne vēlāk kā 15 minūtes pirms pirmās mācību stundas sākuma. Starpbrīžos
mācību telpas netiek slēgtas, izņemot pusdienu/atpūtas stundu, klasei dodoties
pusdienās/pastaigā Skolas teritorijā”.
13. Izteikt 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“30.4. nekavējoties informē klases audzinātāju par izglītojamā inficēšanos ar Covid19, atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā”.
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