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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

27.08.2021. Nr.VS86-21-17-nts 

 

Kārtība par piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai  Rīgas 86.vidusskolā 
Grozījumi ar Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-21-20-nts 

Grozījumi ar Rīgas 86.vidusskolas 17.11.2021.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-21-25-nts 

Grozījumi ar Rīgas 86.vidusskolas 01.03.2022.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-22-2-nts 

Grozījumi ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-22-7-nts 

 

 

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 

10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 

28.09.2021. noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu un Rīgas 

domes 05.07.2011. nolikuma „Rīgas 

86.vidusskolas nolikums” 61., 62.punktiem 
(Rīgas 86.vidusskolas 01.03.2022.iekšējo      noteikumu  

Nr.VS86-22-2-nts redakcijā) 
 

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā  Rīgas 

86.vidusskolā (turpmāk - Izglītības iestāde) tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai, kas noteikti Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos 

Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 
(Rīgas 86.vidusskolas 01.03.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-2 -nts redakcijā) 

 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1. izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības un ievērošanas 

pamatprincipus, higiēnas prasības, distancēšanās pasākumus, informēšanas pamatprincipus 

un no tiem izrietošo prasību ievērošanu; 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 
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2.2. atbildīgos un kārtību, kādā izglītojamie, izglītojamo likumiskie pārstāvji 

(turpmāk – vecāki), darbinieki tiek iepazīstināti ar Noteikumiem. 

 

3. Noteikumi ir saistoši visiem Izglītības iestādes izglītojamajiem, vecākiem un 

darbiniekiem un citām Izglītības iestādei nepiederošām personām, kuras atrodas Izglītības 

iestādē. 

 

II. Izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzības un ievērošanas 

pamatprincipi 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

4. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta izolācija. 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

4.1       Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 -nts  

 

4.2         Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 -nts  
 

4.3      Izglītības iestādes darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot Izglītības 

iestādes direktoram, ja viņam konstatēts SARS-CoV-2 vīruss. 

(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

4.4     Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 -nts  

 

5.         Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

5.1       Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

5.2       Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 01.03.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-2 -nts  

 

6.  Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

7.         Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 01.03.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-2 -nts  
 

8. Izglītojamie ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra,  klepus, 

sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana) netiek uzņemti. 

9. Ja izglītojamajam tiek konstatētas elpceļu infekcijas pazīmes: 

9.1. Izglītības iestāde izglītojamo izolē atsevišķā telpā un, ja ir nepieciešams, 

atbilstoši izglītojamā vecumam nodrošina pieaugušā klātbūtni; 
(Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-21-20 -nts redakcijā) 

9.2.    Izglītības iestāde informē vecākus, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā;  

9.3.    pilngadīgie izglītojamie drīkst doties mājās patstāvīgi; 

9.4.   izglītojamajam drīkst atgriezties Izglītības iestādē tikai saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem. 

 

10. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk 

izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu: 
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10.1.   Izglītības iestāde izglītojamos izolē atsevišķā telpā, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni; 
(Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-21-20 -nts redakcijā) 

10.2.     Izglītības iestāde informē vecākus; 

10.3.  Izglītības iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas 

epidemiologam. 

 

11. Ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija, vecākiem nekavējoties 

jāinformē klases audzinātājs. 

 

12. Izglītības iestādē nedrīkst atrasties darbinieki, vecāki un citas Izglītības 

iestādei nepiederošas personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm (paaugstināta temperatūra, 

klepus, sāpes kaklā, iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana).  

 

13. Ja Izglītības iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums 

ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Izglītības 

iestādes  atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko 

ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir 

noslēdzis darbnespējas lapu). 
(Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-21-20 -nts redakcijā) 

 

14. Ja darbiniekam vai izglītojamam Izglītības iestādē ir konstatēti nopietni 

veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.  

 

15. Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

16. Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 17.11.2021. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-21-25 -nts  
 

 

III.  Higiēnas prasības, sejas maskas lietošana  
(Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-21-20 -nts redakcijā) 

 

17. Izglītības iestādē sejas masku var nelietot, izņemot gadījumu, ja Izglītības 

iestādes direktors, izvērtējot epidemioloģisko situāciju ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu 

pamatotu lēmumu par nemedicīniskā  (auduma) vai medicīniskā  aizsega (sejas maskas) 

lietošanu.   
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

17.1        Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

 

17.2         
Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

 

18.      Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 
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19. Izglītojamam, darbiniekam bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, 

īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Roku mazgāšanu 

jāveic vismaz 20 sekundes. Roku nosusināšanai jālieto vienreizlietojamie dvieļi. 
(Rīgas 86.vidusskolas 12.10.2021. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-21-20 -nts redakcijā) 

 

20. Ja iespējams, atrodoties Izglītības iestādē, izglītojamajam jālieto maiņas apavi. 

Pēc apavu maiņas jāmazgā rokas. 

 

21. Izglītojamiem un darbiniekiem pēc iespējas jālieto tikai personīgie 

rakstāmpiederumi. Iespēju robežās jāsamazina kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaits 

(t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.). 

 

22. Jānodrošina telpu vedināšana vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā un 

ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 

1000 ppm. 
 

23. Atbilstoši Izglītības iestādes telpu uzkopšanas plānam jāveic telpu un virsmu 

uzkopšana, tai skaitā inventāra un aprīkojuma tīrīšana un dezinfekcija, īpašu uzmanību 

pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju 

rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni). 

 

 

IV.  Distancēšanās pasākumi 

 

24. Izglītojamajam, darbiniekam Izglītības iestādes teritorijas vietās, kur tas ir 

iespējams, jāievēro fiziskā distance.   
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

25. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju (piemēram, koplietošanas telpu 

piepildījuma un izglītojamo plūsmas organizēšanas un kontroles nolūkā) Izglītības iestāde 

izmanto šādus rīcības modeļus: 

25.1.    Izglītības iestādes vairāku ieeju un izeju izmantošana;  

25.2.     Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

25.3.     bloka mācību stundas; 

25.4.    Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

25.5      Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

25.6.     Izglītības iestādes bibliotēkas apmeklējums pēc grafika; 

25.7.     pasākumu izglītojamajiem risku izvērtējums; 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

25.8.  saziņa ar izglītojamajiem, izmantojot skolvadības sistēmas e-klasi vai 

telefoniski; 

25.9.    saziņa ar izglītojamo vecākiem, izmantojot skolvadības sistēmas e-klasi, 

pastu, Izglītības iestādes e-pastu vai telefoniski; 

25.10.    saziņa ar citām Izglītības iestādei nepiederošām personām, izmantojot pastu, 

Izglītības iestādes e-pastu vai  telefoniski; 

25.11.   izglītojamo vecāku un citu Izglītības iestādei nepiederošo personu 

uzturēšanās  notiek atbilstoši Izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem par kārtību, kādā 

izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Izglītības iestādē. 
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25.1  Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

25.2 Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

25.3 Izglītības iestāde izglītības procesu atbilstoši Izglītības iestādes direktora ar 

dibinātāju saskaņotam un pamatotam lēmumam un Izglītības iestādē noteiktajai kārtībai var 

īstenot attālināti: 

25.31. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kuru pedagogam ir noteikta izolācija; 

25.32. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogs nevar īstenot mācību 

procesu klātienē citu izglītības iestādes direktora vai dibinātāja noteiktu pamatotu 

iemeslu dēļ; 

25.33. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros izglītojamiem 

2022./2023. mācību gadā ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes 

noslēgumā; 

25.34. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē; 

25.35. pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, ja izglītības programmas 

īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna; 

25.36. rotācijas kārtībā ne vairāk kā piecas darbdienas mēnesī pamatizglītības un 

vidējās izglītības pakāpē (izņemot vispārējās pamatizglītības 1.–6. klasi); 

25.37. pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās 

klases  mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto 

pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē. 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

 25.4  
Izslēgts ar Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējiem noteikumiem  Nr. VS86-22-7 –nts 

 

 

V. Informēšanas pamatprincipi 

 

26. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, Izglītības iestāde labi redzamā vietā 

izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem: 

26.1.  brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta  

izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

26.2.  rekomendācijas par distancēšanās ievērošanu; 

26.3.    pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus. 
(Rīgas 86.vidusskolas 25.08.2022. iekšējo noteikumu  Nr. VS86-22-7 -nts redakcijā) 

 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

27. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.  

 

28. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušus  Rīgas 

86.vidusskolas 31.08.2020. iekšējos noteikumus Nr.VS86-20-6-nts „Kārtība par 

piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  Rīgas 

86.vidusskolā”. 
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29. Noteikumi ir ievietojami Izglītības iestādes tīmekļvietnē www.86rvs.lv.  

 

30. Vecākiem uz skolvadības sistēmas e-klasi tiek nosūtīta Izglītības iestādes 

vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.  

 

31. Izglītojamos ar Noteikumiem iepazīstina klases audzinātājs. Par Noteikumu 

pārrunāšanas faktu klases audzinātājs veic ierakstu instruktāžas veidlapā, izglītojamie 

parakstās par to ievērošanu. 

 

32.  Darbiniekus ar Noteikumiem iepazīstina Izglītības iestādes direktors vai viņa 

pilnvarota persona. 

 

 

 

 

Direktore 

 

 

 

A.Dmitrijeva 

 

 

 

 

Dmitrijeva 67247436 

 


