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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

 

2020. gada 18. decembrī Nr.SPSS-20-4-nts 

 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.04.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.SPSS-22-1-nts) 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. 

noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības         

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 113.1. apakšpunktu un ar Ministru 

kabineta 24.11.2009.  noteikumu Nr.1338 “Kārtība, 

kādā nodrošināma izglītojamo drošības izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.10. 

apakšpunktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

Rīgas Šaha skolā (turpmāk – Skola) uzturas nepiederošas personas  Covid-19 infekcijas 

izplatības periodā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 izplatības laikā.           

2. Noteikumi pieņemti, lai mazinātu infekcijas Covid-19 izplatīšanās iespējas un Skolas 

izglītojamo un darbinieku inficēšanās riskus. 

3. Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kas realizē 

izglītojamā aizgādību, viņu pilnvarotas personas (turpmāk – Pārstāvji) un citas trešās 

personas. 

4. Noteikumu 3.punktā minētās personas, uzturoties Skolā, ievēro Skolas vadības, pedagogu 

un darbinieku norādes, kā arī ievēro visus drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai un arī sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas. 
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5. Par nepiederošas personas uzturēšanos Skolā atbild darbinieks, pie kura šī persona 

ieradusies. 

II. Pārstāvju uzturēšanās izglītības iestādē 

 

6. Pārstāvji pavada izglītojamo uz Skolu līdz ieejai Skolā, pēc nodarbībām sagaida pie 

Skolas.(01.04.2022. noteikumu Nr.SPSS-22-1-nts redakcijā) 
7. (svītrots ar 01.04.2022. iekšējie noteikumiem Nr.SPSS-22-1-nts) 

8. Pārstāvji, kas ieradušies Skolā tikties klātienē ar sporta treneri vai Skolas vadību, piesakās 

pie Skolas dežuranta, kurš informē sporta treneri vai Skolas vadību un pavada Pārstāvi 

uz tikšanos. (01.04.2022. noteikumu Nr.SPSS-22-1-nts redakcijā). 
9. (svītrots ar 01.04.2022. iekšējie noteikumiem Nr.SPSS-22-1-nts) 

10.  Pārstāvjiem ir pienākums būt atbildīgiem epidemioloģiskās drošības pasākumu 

ievērošanā, sekot aktuālai informācijai un ieteikumiem saistībā ar Covid-19 infekciju 

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā (www.spkc.gov.lv). 

 

III. Citu nepiederošu personu uzturēšanās izglītības iestādē 

 

11.  Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju un citu valsts vai pašvaldības kompetento 

institūciju amatpersonas un darbinieki, ierodoties Skolā, uzrāda Skolas dežurantam 

dienesta apliecību un ievēro visus drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai. 

12.  Par personām, kuras Skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, Skolas dežurants informē 

Skolas direktori vai saimniecības pārzini. Sniedzot pakalpojumu, personām jāievēro visus 

drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

13.  Skolas dežurantam un darbiniekiem ir tiesības neielaist Skolā nepiederošas personas. 

14.  Ja nepiederošas personas uzvedība ir agresīva un neprognozējama, Skolas dežurants 

nekavējoties informē Skolas vadību, kas pieņem lēmumu par pašvaldības policijas 

izsaukšanu. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 
15.  (svītrots ar 01.04.2022. iekšējie noteikumiem Nr.SPSS-22-1-nts) 

16.  Noteikumi “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanas laikā” atrodas pie Skolas dežuranta un ar tiem var 

iepazīties arī Rīgas Šaha skolas tīmekļa vietnē  www.sahaskola.lv. 

17.  Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 18. decembrī un ir spēkā visu Covid-19 infekcijas 

izplatības laiku.  

 

 

Direktore           L.Ungure 

http://www.sahaskola.lv/

