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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas  

izplatības ierobežošanas prasības 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 

28.septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

113.1. apakšpunktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē 

izglītības procesu Rīgas Šaha skolā (turpmāk – Iestāde), nodrošinot drošu izglītības 

procesu, lai mazinātu Iestādes darbiniekiem un audzēkņiem risku inficēties ar Covid-19, 

īstenojot Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

(turpmāk – MK noteikumi) noteiktās prasības. 

 

2. Noteikumi ir saistoši Iestādes darbiniekiem, audzēkņiem un viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk – Vecāki). 

 

3. Vecāku un citu Iestādei nepiederošo personu uzturēšanos Iestādē nosaka 

18.12.2020. iekšējie noteikumi Nr.SPSS-20-4-nts “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas 

nepiederošas personas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā” (ar 01.04.2022. 

grozījumiem Nr.SPSS-22-1-nts).  
 

II. Izglītības procesa organizēšana 

 

4. Izglītības process Iestādē tiek īstenots: 

4.1. klātienē: 

4.2. tiešsaistē, ja tas paredzēts saskaņā ar apstiprināto nodarbību grafiku. 
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5. Iestādes izglītības procesa īstenošanas veids var tikt mainīts atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai Iestādē, Rīgas pilsētā vai valstī. Par nepieciešamību īstenot 

izglītības procesu attālināti Iestādes direktors izdod rīkojumu. 

 
6. Izglītības process Iestādē tiek nodrošināts atbilstoši Iestādes direktora 

apstiprinātajam grupu nodarbību grafikam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši 

epidemioloģiskajai situācijai. 

 

7. Iestāde par izmaiņām grupu nodarbību grafikā nekavējoties informē audzēkņus 

un Vecākus, nosūtot informāciju e-pastā vai citādi. 

 

8. Izglītības procesa laikā Iestādes telpas tiek regulāri vēdinātas, atverot logu vismaz 

uz 5 - 10 minūtēm pirms un pēc katras nodarbības un, ja nepieciešams, arī nodarbību laikā. 

Atbildīgais par nodarbību telpas vēdināšanu ir treneris. 

 

9. Izglītības procesa laikā un starpbrīžos treneru pienākums ir novērst audzēkņu 

drūzmēšanos. Vēlams ievērot distancēšanos mācību grupu starpā. 

 

III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, piesardzības pasākumu 

ievērošana, nodrošināšana un testēšanas organizēšana 

 

10. Iestādes iekštelpās sejas masku nēsāšana nav obligāta. Covid-19 infekcijas 

izplatīšanās gadījumā direktors ar rīkojumu var noteikt masku lietošanu Iestādes telpās. 

 

11. Iestādē redzamā vietā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi. 

 

12. Sacensības un citi pasākumi tiek organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus un atbilstoši  vispārējam regulējumam valstī.  

 

13. Iestādes darbiniekiem tiek nodrošināti valsts apmaksāti paštesti. Testētas tiek 

tikai personas ar saslimšanas simptomiem vai tieša augsta riska kontakta gadījumā 

(piemēram, ja ir saslimušais mājās). Pozitīva paštesta gadījumā tiek informēta Iestāde un 

ģimenes ārsts un tiek ievēroti izolācijas noteikumi. Nav nepieciešamības pārapstiprināt 

pozitīvu paštestu ar laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus, ja PĶR testu 

nozīmē ārstējošais ārsts. 

 

14. Iestāde operatīvi informē bērnus, darbiniekus un vecākus par epidemioloģisko  

situāciju iestādē. Vecāki operatīvi informē Iestādi un ģimenes ārstu par saslimšanas 

gadījumu ar izglītojamo.  

 

15. Covid-19 saslimšanas gadījumā saslimušajam jāievēro izolācija. Izolāciju 

pārtrauc ar ārstējošā ārsta atļauju. Izglītojamais, kuram ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-

CoV-2 vīrusu vai ir pozitīvs antigēna tests (tai skaitā paštests), var neievērot izolācijas 

nosacījumus un piedalīties izglītības procesā, ja kopš inficēšanās vai aizdomu 

apstiprināšanas pagājušas ne mazāk kā 7 dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās 

klātienē izglītības iestādē viņam nav slimības pazīmju.  
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IV. Noslēguma jautājumi 

 

16. Noteikumi ir ievietojami Iestādes tīmekļvietnē www.sahaskola.lv. 

 

17. Treneri informē audzēkņus un/vai viņu Vecākus par šiem Noteikumiem.  

 

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Iestādes 2021.gada 31.augusta iekšējos 

noteikumus Nr. SPSS-21-2-nts “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas prasības”. 

 

 

Direktore L.Ungure 

 

 

 

 

 
Šķepaste 29806568 

 

http://www.sahaskola.lv/

