
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā  

 

20.08.2020.                              Nr.VS47-20-2-nts 

 

 

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process un epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Rīgas 47.vidusskolā Covid-19 infekcijas izplatības laikā 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada        

9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 26.punktu 

 

 

I  Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēts mācību process Rīgas 47. vidusskolā 

(turpmāk – Skola), kā arī nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai pēc iespējas 

mazinātu skolēnu, skolotāju un Skolas darbinieku inficēšanās riskus, un lai īstenotu Izglītības 

programmu apguvi klātienē, ievērojot tādus piesardzības pasākumus kā informēšana, distancēšanās, 

higiēna un personu veselības stāvokļa uzraudzība.  

 

2. Ar direktores rīkojumu Skolā tiek norīkotas atbildīgās personas, kuras koordinē noteiktās 

kārtības ieviešanu un uzraudzību. 

 

3. Kārtība ir saistoša Skolas skolēniem, darbiniekiem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem. 

 

4. Klašu audzinātāji klases stundās iepazīstina skolēnus ar šiem noteikumiem, ko skolēns 

apliecina ar savu personisko parakstu instruktāžas lapā.  

 

 

II  Mācību darba organizācija 

 

5. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumiem Skola realizē mācību procesa “B” 

modeli:  

5.1. 1. – 6. klasei mācības notiek klātienē;  

5.2. 7. – 9.klasei – pēc grafika, līdz 40% no mācībām klātienē paredzētā laika var notikt attālināti;  

5.3. 10. – 12. klasei – līdz 60% no mācību laika var notikt attālināti mācībām attālināti, t.i.:  

5.3.1. I nedēļā pirmdien, otrdien, trešdien un II nedēļā ceturtdien un piektdien – 11. un 12. klases 

mācās klātienē, bet 10. klases  – attālināti;  

5.3.2. I nedēļā ceturtdien, piektdien un II nedēļā pirmdien, otrdien un trešdien – 11. un 12. klases 

mācās attālināti, bet 10. klases – klātienē.  

5.3.3. I mācību nedēļā visas mācības notiek klātienē.  



 

6. Ievērojot epidemioloģisko situāciju Skolā, pašvaldībā, valstī, mācību procesa modelis var 

tikt mainīts, organizējot mācības pilnībā klātienē vai attālināti.  

 

7. Skolēnu ierašanos Skolā, mācību stundās un atpūtu starpbrīžos, aiziešanu no Skolas, kā arī 

citas aktivitātes, organizē pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un distancēšanās 

ievērošanu.  

 

8. Skolēnu ierašanās skolā tiek noteikta ne ātrāk kā 30 minūtes pirms mācību sākuma laika.  

 

9. Pēc ierašanās skolā skolēns dodas uz garderobi. 1.- 4. klašu skolēni dodas uz mācību 

kabinetu klases audzinātāja pavadībā ne vēlāk kā 5 minūtes līdz 1. stundas sākumam. 5. – 12. klašu 

skolēni no garderobes nekavējoties dodas uz mācību stundu sarakstā norādīto mācību telpu, 

neuzturoties Skolas koplietošanas telpās.  

 

10. Skolas ēkas ārdurvis mācību procesa laikā no plkst. 8.30 līdz 15.00 ir slēgtas.  

 

11. Mācību stundu laikā un starpbrīžos skolēni Skolas garderobē netiek ielaisti.  

 

12. Pēc mācību stundām vai interešu izglītības nodarbībām skolēni pamet skolas telpas.  

 

13. Mācību procesa laikā skolēna iziešana no skolas ēkas tiek organizēta tikai klases audzinātāja, 

cita atbildīga skolotāja vai Skolas medicīnas māsas uzraudzībā.  

 

14. Katra klase mācās vienā norādītā mācību kabinetā, izņemot mācību priekšmetus, kuru 

apguvē nepieciešams īpašs aprīkojums – datorika, informātika, programmēšanas pamati, mājturība 

un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, fizika, ķīmija, bioloģija, mūzika, sports, kā arī, ja klase 

sadalīta grupās vai ir nokomplektētas grupas no vairākām klasēm.  

 

15. Skolēni uz citu mācību kabinetu dodas tikai mācību priekšmeta skolotāja pavadībā.  

 

16. Mācību stundu laikā var tikt organizētas dinamiskās pauzes.  

 

17. Starp mācību stundām paredzēti 10 minūšu starpbrīži.   

 

18. Lai mazinātu klašu plūsmu pārklāšanos, mācību priekšmetu skolotājs var organizēt 

starpbrīdi arī citā laikā, ievērojot mācību stundai paredzēto darba kopējo laiku (40 minūtes) un 

starpbrīdi starp mācību stundām.  

 

19. Starpbrīžos katrai klasei noteiktajā gaitenī tiek atļauts atrasties tikai ar mācību priekšmeta 

vai cita atbildīga skolotāja atļauju un uzraudzību. Vienlaikus gaitenī var atrasties ne vairāk kā divas 

klases.  

 

20. Starpbrīžos skolēni var atrasties ārpus Skolas ēkas Skolas teritorijā tikai klases audzinātāja 

vai cita atbildīgā skolotāja pavadībā.  

 



21. Konsultācijas, individuālās un fakultatīvās nodarbības:  

21.1. 1. – 6.klasei konsultācijas, fakultatīvās nodarbības un individuālais darbs tiek nodrošināts 

klātienē; 

21.2. 7. – 12. klasei konsultācijas, fakultatīvās nodarbības un individuālais darbs tiek nodrošināts 

klātienē un attālināti pēc izstrādāta darba grafika. 

 

22. Pagarinātās dienas grupas 1.–3. klasei vienas klases izglītojamiem notiek pie klases 

audzinātājas, pedagoga palīga vai cita atbildīgā pedagoga saskaņā ar pagarinātās dienas grupas 

darba grafiku. Skolā apvienotās pagarinātās dienas grupas netiek nodrošinātas. 

 

23. Ja skolēns atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti, mācību 

priekšmetu skolotāji veido individuāli pielāgotu mācību plānu un nodrošina atgriezenisko saiti. 

Direktors norīko atbildīgo, kurš izstrādā un nodrošina individuālā mācību plāna īstenošanu attālinātā 

mācību procesa nodrošināšanai.  

 

24. Skolēnu dalība Eiropas Savienības fondu projektos “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”, „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

(“PuMPuRS”) un programmā “Latvijas skolas soma" tiek realizēta gan klātienē, gan attālināti, 

izvērtējot projektos plānotās aktivitātes.  

 

III  Skolēnu ēdināšanas nodrošināšana  

25. Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta, ievērojot Covid–19 infekcijas izplatības 

ierobežojošus pasākumus. 

 

26. Skolēnu ēdināšana notiek pēc Skolas izstrādāta ēdināšanas laiku grafika un ievērojot šādu 

kārtību:  

26.1. 1. – 9. klašu skolēni uz un no Skolas ēdnīcas dodas dalījumā pa klasēm klases audzinātāja 

vai citas atbildīgas personas pavadībā, ievērojot apstiprināto ēdināšanas nodrošināšanas laika 

grafiku; 

26.2. 10.–12. klases uz un no Skolas ēdnīcas dodas patstāvīgi kā viena grupa, ievērojot izstrādāto 

Skolas ēdināšanas laika grafiku un 2 metru distancēšanos starp klasēm.  

 

27. 1.–3.klašu skolēniem no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.30 tiek nodrošināts launags pēc skolēna 

likumiskā pārstāvja pieteikuma un samaksas.  

 

28. Kārtības noteikumi ēdināšanas laikā:  

 

28.1. klasēs, kur tas iespējams, izglītojamie nomazgā rokas pirms došanās uz ēdamzāli;  

28.2. klasēs, kurās nav iespējams nomazgāt rokas, skolēni to dara pie Skolas ēdnīcas priekštelpā;  

28.3. dodoties uz ēdnīcu, izglītojamie izvairās no pieskaršanās kāpņu margām, sienām; 

28.4. Skolas ēdnīcas priekštelpā tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar ūdeni un ziepēm; 

28.5. katrai izglītojamo klases grupai ēdināšana tiek nodrošināta pie klasei norādītā galda; 

28.6. 1.–9. klašu grupām ēdināšana tiek organizēta pie iepriekš saklātiem galdiem, uz kuriem ir 

novietotas ēdienu porcijas.  



28.7. 10.–12. klašu skolēniem ēdināšana tiek organizēta Skolas ēdnīcas mazajā zālē pie ēdiena 

izdales vietas;  

28.8. katra klase ēdnīcā uzturas ne ilgāk par 20 minūtēm; 

28.9. Skolas ēdnīcā starp klasēm tiek nodrošināta divu metru distancēšanās starp divu klašu grupu 

ēdināšanai paredzēto galdu, vai starp klasēm, kas stāv rindā pie ēdienu izdales vietas; 

28.10. netīros traukus skolēni sakārto pa trauku grupām un atstāj uz galda. 

 

29. Pusdienu laikā kārtību Skolas ēdnīcā nodrošina 1.– 9. klašu audzinātāji un/vai cita atbildīgā 

persona.  

 

30. Lai nodrošinātu precīzu ēdināšanas porciju sagatavošanas daudzumu, klases audzinātāji līdz 

plkst. 9.20 uzskaita izglītojamo skaitu, kas plāno izmantot ēdināšanas pakalpojumu un iesniedz 

Skolas lietvedības pārzinei.  

 

31. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji rūpējas par sanitāro un higiēnas normu ievērošanu 

atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai.  

 

32. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs deleģē atbildīgo par epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ieviešanu ēdināšanas zonā, informējot par to Skolas vadību.  

 

 

IV  Informēšanas pasākumi 

 

33. Skolas telpās redzamās vietās - pie ieejas skolā un skolas gaiteņos skaidri salasāmas norādes 

par 2 m distances ievērošanu no citu klašu izglītojamajiem.  

 

34. Skolas telpās, t.sk. tualetes telpās, skaidri salasāmas norādes par pareizu roku higiēnas 

ievērošanu. 

 

35. Skolēna likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs vai skolas 

vadības pārstāvji, ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija, vai ja skolēns bijis tiešā kontaktā ar 

Covid-19 inficētu personu.  

 

V  Vispārīgie distancēšanās noteikumi 

36. Skolas izglītojamie, darbinieki un apmeklētāji ievēro savstarpēju 2 metru distanci, kur tas 

iespējams, izņemot šajā Kārtībā noteiktos gadījumus, it īpaši attiecībā uz mācību procesu. Vietās, 

kurās parasti notiek vai ir paredzama cilvēku pulcēšanās, ir marķētas grīdas, kas norāda vienai 

personai paredzēto vietu vai platību, kur attālums ir vismaz 2 metri (uzlīmē svītras). 

37. Skolēnu likumiskie pārstāvji Skolas telpās netiek ielaisti, nepieciešamības gadījumā 

sazinās ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, Skolas atbalsta grupas personālu un Skolas 

vadību caur e-klases pastu vai tālruni.  

38. Skolēna  likumiskajiem pārstāvjiem mācību procesa laikā skolā ieeja tiek aizliegta, 

Tikšanās iepriekš jāsaskaņo ar Skolas lietvedību vai Skolas vadību.  



 

39. Tikšanas ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, Skolas atbalsta grupu 

personālu un Skolas vadību notiek pēc mācību procesa un tikai iepriekš to saskaņojot. Skolas 

darbinieks sagaida skolēna likumiskus pārstāvjus pie Skolas dežuranta.  

 

40. Trešo personu (ārpakalpojumu sniedzēju, pašvaldības darbinieku, saimnieciskā darba 

nodrošināšanas personu u.c.) uzturēšanās Skolā iepriekš attālināti jāsaskaņo ar Skolas direktoru vai 

vietniekiem.  

 

41. Skolas apmeklētāji tiek reģistrēti žurnālā pie Skolas dežuranta. 

 

42. Visiem Skolas apmeklētājiem jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro valstī noteiktās prasības 

un kārtības noteikumus attiecībā uz higiēnas un dezinfekcijas prasībām publiskās iestādēs. 

 

43. Skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu likumiskajiem pārstāvjiem pie Skolas 

ieejas vai nepieciešamības gadījumā teritorijā, ievērojot iespēju distancēties.  

 

44. Ienākošo un izejošo cilvēku plūsma tiek nodalīta. Izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju 

plūsma tiek kontrolēta, lai nepieļautu drūzmēšanos Skolas telpās un teritorijā. 

45. Skolas gaiteņos kustībai ievēro labās puses kustības virziens. 

 

 

VI  Vispārīgie higiēnas noteikumi 

 

46. Skolā tiek noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības Covid -19 laikā.  

 
47. Ienākot Skolas telpās, skolēniem un Skolas darbiniekiem nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu 

izmantošana.  

 

48. Katrā klašu telpā tiek nodrošināta ziepju un roku dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.  

 

49. Dienas apkopēja mācību stundu laikā veic gaiteņu vēdināšanu un koplietošanas telpu 

tīrīšanu, dezinfekciju. Katrā uzkopšanas reizē tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (durvju rokturi, 

virsmas tualetēs, u.c.), izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija 

hipohlorīta šķīdums). 

 

50. Pie skolas medmāsas un ēkas dežuranta tiek uzglabātas vienreizējās medicīniskās 

aizsargmaskas neparedzētiem apstākļiem.  
 

51. Skolas gaiteņos un koplietošanas telpās tiek izvietota informācija ar atgādinājumiem par 

higiēnas normu ievērošanu.  
 

52.  Visās klašu grupās Skolas iekštelpās lieto maiņas apavus. Par maiņas apavu lietošanu 

atbildīgs klases audzinātājs.  



 

53. Skolēni izmanto mācību kabinetam tuvāko koplietošanas telpu un sanitāros mezglus.  
 

54. Klašu audzinātāji veic izglītojamo instruēšanu par pareizu higiēnas ievērošanu. 

 
55. Skolotāji un Skolas darbinieki atgādina skolēniem par biežu un rūpīgu roku mazgāšanu ar 

ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā.   

 

56. Skolēni un Skolas darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus un 

mācību līdzekļus. Skolotāji skaidro un iespēju robežās mazina to nodošanu no vienas personas citai.  

 

 

VII  Veselības uzraudzība un izolācijas nosacījumi 
 

 

57. Skolas telpās ir aizliegts ierasties un uzturēties personām ar akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmēm (iesnas, klepus, elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra), ja personai ir 

apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja personai noteikta nepieciešamība ievērot 

pašizolāciju. 

 

58. Skolēnu likumisko pārstāvju pienākums ir: 

58.1. sekot bērna veselības stāvoklim un nepieļaut slimā bērna ierašanos Skolā (no rīta pārbaudot 

bērna veselības stāvokli). Izglītojamie ar infekcijas slimību pazīmēm (klepus, drudzis, sāpes rīklē, 

iesnas utt) Skolā netiek uzņemti;  

58.2. nekavējoties ziņot klases audzinātājam, ja bērnam ir konstatēta Covid -19 infekcija; 

58.3. ziņot klases audzinātajam par bērna prombūtnes iemeslu;  

58.4. nodrošināt, ka bērns ievēro pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus, ja 

Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs ir atzinis bērnu par kontaktpersonu vai bērns 

ir atgriezies no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām 

ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi un bērnam ir jāatrodas pašizolācijā 14 

dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. 

 

59. Skolēna pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim.  

 

60. Ja skolēnam, atrodoties Skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, 

izglītojamā pienākums ir nekavējoties informēt par to klases audzinātāju vai Skolas atbildīgo 

personu – medmāsu. 

 

62. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu slimības pazīmes (drudzis, 

klepus, elpas trūkums), Skola:  

62.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un, ja nepieciešams, atbilstoši skolēna vecumam, nodrošina 

tā pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka 

inficēšanās risku, izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – 

medicīnisko sejas masku; 



62.2. sazinās ar skolēna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Likumiskie 

pārstāvji telefoniski kontaktējas ar bērna ģimenes ārstu; 

62.3. skolēns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Skolā saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem. 

 

63. Ja skolēnam vai Skolas darbiniekam Skolā tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

64. Ja akūtas elpceļu slimības pazīmes konstatētas diviem vai vairāk skolēniem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Skola izolē izglītojamos, nodrošinot pieauguša klātbūtni, lieto 

sejas maskas vai deguna un mutes aizsegu, sazinās ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem 

pārstāvjiem. Nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 

(SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

65. Ja Skolā tiks apstiprināts Covid-19 infekcijas gadījums, un šis gadījums būs epidemioloģiski 

saistīts ar Skolu, epidemioloģiskus pasākumus noteiks SPKC epidemiologi un Skolas vadības 

pienākums būs pildīt SPKC epidemiologu norādījumus. 

66. Ja Skolā palielinās Covid-19 inficēšanās risks, iespēju robežās personām, kam ir 

paaugstināts Covid-19 infekcijas risks, tiek mazināts klātienes darba laiks Skolā (strādā/mācās 

attālināti) un noteiktās situācijās lieto sejas masku/deguna un mutes aizsegu (elpceļu infekcijas 

simptomu gadījumā, neparedzamos apstākļos, kad nav iespējams strikti ievērot distancēšanās 

nosacījumus). 

 

VIII  Noslēguma jautājumi 

67. Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 

68. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē http://www.r47vsk.lv/ un izvietojami Skolas 

vestibilā redzamā vietā. 

69. Ar kārtību tiek iepazīstināti Skolas darbinieki, skolēni un viņu likumiskie pārstāvji. 

Iepazīšanos ar kārtību Skolas darbinieki un izglītojamie apstiprina ar savu personisko parakstu.  

70. Skolēniem un vecākiem e-klasē tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties 

ar Noteikumiem. 

71. Kārtībā var tikt veikti grozījumi atbilstoši valstī noteiktajam epidemioloģiskajam stāvoklim. 

 

Direktore                                                                                                                    Ineta Kareļina 

http://www.r47vsk.lv/

