
 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Rīgas Tirdzniecības  

profesionālās vidusskolas 

direktores 2022. gada 27. septembra 

rīkojumu Nr. 1-8/54 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

“Mācību procesa organizēšanas kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā 

vidusskolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 

 

Rīgā 

 

2022. gada 27. septembrī         Nr. 2-n         

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 3.8. nodaļu, 

Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumiem. 

  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk- skola) iekšējie noteikumi 

(turpmāk-noteikumi) izstrādāti, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

prasības, kas balstās uz pamatprincipiem (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības 

stāvokļa uzraudzība) un noteiktu epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

2. Iekšējie noteikumi nosaka mācību procesa organizēšanu klātienē un attālināti, atbildību un 

pienākumus visām mācību procesā iesaistītajām pusēm - pedagogiem, darbiniekiem un  

izglītojamajiem, vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem)  vai citām personām (pilnvarotajiem 

pārstāvjiem) (turpmāk tekstā-puses). 
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2. Informācijas apmaiņas nodrošināšana 

 

3. Vienotas saziņas un informācijas apmaiņa starp pusēm notiek, izmantojot saziņas platformu 

Mykoob.lv (turpmāk-Mykoob), Microsoft Team, elektroniski e-pastā vai telefoniski. 

4. Saziņas vietnes Zoom, WhatsApp, u.c. puses izmanto saziņai papildus atbilstoši vecumam un 

iepriekšējai pieredzei. 

5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu izglītības iestādē labi redzamā vietā izvieto informāciju 

par piesardzības pasākumiem: 

5.1. brīdinājumu, ka izglītības iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta, mājas karantīna 

vai izolācija, vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

5.2. telpu vēdināšanas grafiku; 

5.3. pareizas roku higiēnas nosacījumus. 

  

3. Mācību procesa organizēšana 

 

6. Izglītības iestādē mācību process notiek klātienē. (MK 2021. gada 28. septembra noteikumu 

Nr. 662 101.. punkts) 

7. Sejas masku var lietot ikviens brīvprātīgi, individuāli vērtējot riskus.  

8. Skola var noteikt īslaicīgi sejas masku lietošanu kontaktpersonām Covid-19 skartajā kursā, 

kā arī konstatējot akūtu augšējo elpceļu infekciju pieaugumu.  

9. Izglītojamie un skolas darbinieki nepieciešamības gadījumā pēc iespējas lieto medicīniskās 

maskas, tās regulāri mainot.  

10. Skola nodrošina izglītojamo ar antigēna paštestu. Skolas izsniegts paštests tiek veikts mājas 

apstākļos pirms došanās uz izglītības iestādi vai izglītības iestādē atbilstoši noteiktajai 

kārtībai. 

11. Mācību stundas un nodarbības notiek atbilstoši apstiprinātajam stundu/nodarbību 

sarakstam. 

12. Mācību stundu sākums, starpbrīži, pusdienas, ir noteikti kursiem dažādos laikos, pēc 

apstiprināta laika grafika (skat. 1. pielikumu).  

13. Ēdināšana notiek katrai kursa grupai, ievērojot apstiprināto pusdienu starpbrīžu grafiku, 

ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.  

14. Starpbrīžos izglītojamie ievēro skolas noteiktos higiēnas un epidemioloģiskos drošības 

pasākumus, tai skaitā koplietošanas telpās. 

15. Praktiskās nodarbības mācību restorānā notiek, ievērojot sanitāri higiēniskās normas un 

epidemioloģiskos drošības pasākumus. 

16. Konsultācijas skolā klātienē tiek organizētas atbilstoši apstiprinātam konsultāciju grafikam, 

izglītojamajiem iepriekš piesakoties pie pedagoga. 

17. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un izglītības programmu specifiku, skola var pieņemt 

pamatotu lēmumu par izglītības programmas daļas (kursa vai moduļa) īslaicīgu norisi daļēji 

attālinātā formā, ievērojot skolas noteikto kārtību par attālināto mācību organizēšanu. 

 (MK 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 109.. punkts) 

18. Sporta stundas norisinās sporta zālē, ārā vai stadionā, ievērojot epidemioloģiskos drošības 

pasākumus atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām. 

19. Skola rīko ārpusstundu pasākumus, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. 

Palielinoties skolā saslimstībai ar Covid-19, skola ierobežo vai nerīko pasākumus ar lielu 

dalībnieku skaitu, kur nav iespējams garantēt epidemioloģisko drošību. 
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20.  Interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu 

nodarbībās.  

21. Prakses un darba vidē balstītas mācības uzņēmumos notiek klātienē, ievērojot normatīvajos 

dokumentos noteiktās prasības attiecīgajai nozarei par pakalpojumu sniegšanu 

epidemioloģiski drošā vidē, kā arī ievēro darba devēja nosacījumus. 

22. Izglītības iestāde ar uzņēmumu vienojas par informācijas apmaiņu, ja prakses vai darba vidē 

balstītu mācību vietā konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums. 

 

 

4. Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē 

 

23. Iestādes pedagogi un darbinieki uzturas skolā un veic savus darba pienākumus, ievērojot 

epidemioloģiskos drošības un higiēnas prasību nosacījumus.  

24. Iestādei nepiederošo personu uzturēšanos skolas telpās regulē kārtība “Izglītojamo vecāku 

(aizbildņu) un citu trešo personu uzturēšanās kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā 

vidusskolā”. 

25. Izglītojamo vecāki vai pilnvarotās personas uzturas skolas telpās tikai pēc uzaicinājuma, 

ievērojot epidemioloģiskos drošības nosacījumus.  

26. Dažādu institūciju, kontrolējošo iestāžu, pakalpojumu sniedzēju pārstāvji skolā uzturas 

tikai ar iestādes vadītāja atļauju, un ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

27. Izglītojamie ievēro distancēšanos garderobē, gaiteņos un citās skolas koplietošanas telpās, 

kā arī skolas apkārtnē. 

 

 

5. Izglītības iestādes pedagogu un darbinieku pienākumi un atbildība 

 

28. Pedagogiem un darbiniekiem rūpīgi jāseko līdz savam veselības stāvoklim, jāievēro visi 

epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas ierobežošanai. 

29. Pedagoga un darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša atbildību.  

30. Pedagogi ir atbildīgi par mācību procesa īstenošanu, higiēnas prasību ievērošanu mācību 

telpās, izglītojamo distancēšanos, palielinoties saslimušo skaitam, un piesardzības 

pasākumu ievērošanu skolas telpās, pasākumos un mācību ekskursijās. 

31. Pedagogi ir atbildīgi par izglītojamo mācību stundu uzskaiti Mykoob žurnālā līdz katras 

darba dienas beigām, pamatojoties uz kārtību “Kārtība, kādā katru dienu reģistrē 

izglītojamo ierašanos vai neierašanos skolā un kādā informē vecākus, pašvaldības un valsts 

iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu”.  

32. Kursa audzinātājs un mācību priekšmetu/moduļu pedagogs pastiprināti pievērš uzmanību 

izglītojamo veselības stāvoklim, stundu apmeklējumam un sniedz ziņas programmu nodaļu 

metodiķēm, ja ir aizdomas par izglītojamo veselības stāvokļa pasliktināšanos un ilgstoši 

neattaisnotiem stundu kavējumiem. 

33. Pedagogi ir atbildīgi, lai mācību kabineti būtu nodrošināti ar dezinfekcijas līdzekļiem un 

telpas tiktu regulāri vēdinātas saskaņā ar telpu vēdināšanas grafiku. 

34. Iestādes darbinieki regulāri veic higiēnas un epidemioloģisko prasību un normu 

nodrošināšanu. 
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6. Vecāku un likumisko pārstāvju atbildība 

 

35. Vecāki un likumiskie pārstāvji ir atbildīgi par sava bērna veselības stāvokļa atbilstību 

normai, nodrošinot izglītojamā ierašanos skolā bez elpceļu infekcijas pazīmēm. 

36. Izglītojamais mājās veic antigēna paštestu pirms došanās uz skolu, ja ir saslimšanas 

simptomi. ( SPKC norādes Nr. 1-8.2/2022/1176, par Covid-19 ierobežojošiem 

pasākumiem) 

37. Izglītojamais veic mājās antigēna paštestus (4. un 7. dienā), ja ir bijis kontakts ar   

Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā vai skolā un novēro savu veselības stāvokli. 

Izglītojamais piedalās izglītības procesā klātienē. ( SPKC norādes Nr. 1-8.2/2022/1176, par 

Covid-19 ierobežojošiem pasākumiem) 

38. Pozitīva paštesta gadījumā tiek informēts kursa audzinātājs un ģimenes ārsts un tiek 

ievēroti izolācijas nosacījumi. Nav nepieciešamības pārapstiprināt pozitīvu paštestu ar 

laboratorijas veiktu PĶR testu, izņemot gadījumus ja PĶR testu nozīmē ārstējošais ārsts. 

Izglītojamais pēc 7 dienām atgriežas mācībās ja nav simptomu vismaz 24 h vai ar 

ārstējošā ārsta atļauju, kursa audzinātājam iesniedzot ārsta izziņu (veidlapa Nr.027/u). 

( SPKC norādes Nr. 1-8.2/2022/1176, par Covid-19 ierobežojošiem pasākumiem) 

39. Vecāki un likumiskie pārstāvji operatīvi informē skolas vadību vai kursa audzinātāju un 

ģimenes ārstu, ja izglītojamajam konstatēta Covid-19 infekcija. 

40. Vecāki informē izglītības iestādi par izglītojamā neierašanās iemeslu, pamatojoties uz 

“Kārtība, kādā vecāki informē par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ 

izglītojamais neapmeklē Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu”. 

41. Vecāki nodrošina pēc iespējas, ka bērnam ir līdzi medicīniskā sejas maska. Tā regulāri ir 

jāmaina un jāglabā noslēgtā iepakojumā.  

42. Vecāks vai viņa pilnvarotā persona iepazīstas ar augstākminēto kārtību un uzturēšanās 

kārtību “Izglītojamo vecāku (aizbildņu) un citu trešo personu uzturēšanās kārtība Rīgas 

Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā”, un zina skolas noteikto atbildīgo personu, un ir, 

informēts par to, ka, ļaunprātīgi maldinot par bērna veselības stāvokli, slēpjot informāciju 

par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, mācību iestādei ir 

tiesības ziņot atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju. 

 

 

7. Higiēnas prasību ievērošana  

 

43. Izglītojamie un darbinieki ievēro skolā higiēnas prasības atbilstoši 2021. gada 28. septembra 

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

ierobežošanai”: 

43.1. regulāri ne retāk kā 2 reizes dienā veikt telpu un darba virsmu mitru uzkopšanu; 

43.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšana notiek atbilstoši grafikam; 

43.3. regulāra atkritumu urnu iztukšošana, izmantojot atkritumu maisus; 

43.4. regulāra darba un mācību telpu vēdināšana saskaņā ar katras mācību telpas individuālo 

vēdināšanas režīmu.  

43.4.1. vēdināšanas laikā telpā neuzturas izglītojamie; 

     43.4.2. vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);  

43.4.1. starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.  
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43.5. Gaiteņus vēdina skolas dienas apkopējas pēc katra starpbrīža vismaz 10-20 minūtes 

(ziemā - vismaz 5 minūtes); 

43.6. Izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos un individuālos aizsardzības un mācību  

līdzekļus; 

43.7. Izglītojamie un darbinieki ievēro higiēnas normas (rokas mazgā ar ziepēm, kā arī 

izmanto dezinfekcijas līdzekļus). 

 

8. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums izglītības iestādē 

 

44. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas infekcijas slimības 

pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu, informēt skolas 

atbildīgo personu, stingri ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar citiem 

kolēģiem un izglītojamajiem līdz darba vietas atstāšanai. Darbinieks uzvelk medicīnisko 

sejas masku, dodas uz mājām, sazinās ar ģimenes ārstu un seko viņa norādījumiem, t.sk. 

par izmeklējumu veikšanu uz Covid-19, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

45. Ja darbiniekam nav iespējams doties uzreiz mājās, viņš tiek izolēts atsevišķā telpā, veic 

antigēna paštestu, ievērojot visus drošības un epidemioloģiskos pasākumus. 

46.  Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis 

darbnespējas lapu). 

47. Ja izglītojamajam, atrodoties izglītības iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes, tad: 

47.1. izglītojamais tiek izolēts atsevišķā labi vēdināmā telpā, kurā nodrošina tā paša 

pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam klātbūtni; nepieciešams lietot 

medicīnisko sejas masku gan izglītojamajam, gan darbiniekam, kas pieskata izglītojamo, 

pēc kontakta rūpīgi nomazgāt rokas, pēc iespējas ievērojot distanci. Izglītojamais var veikt 

paštestu; 

47.2. atbildīgā persona sazinās ar izglītojamā vecākiem;  

47.3. vecāki telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu un pilda ārsta norādījumus; 

47.4. nopietnu veselības traucējumu gadījumā, tiek izsaukts neatliekamās medicīnas 

palīdzības dienests. 

48.  Pēc izolācijas telpas izmantošanas, tiek veikta telpas vēdināšana un uzkopšana 

(dezinfekcija), izmestas izlietotās maskas, salvetes un citi izmantotie vienreizlietojamie 

priekšmeti.  

 

 

9. Noslēguma jautājumi 

 

49. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība. 

50. Aizliegts izplatīt informāciju par inficētajiem izglītojamajiem un darbiniekiem. 

51.  Visiem izglītības iestādes darbiniekiem jāseko līdzi savam veselības stāvoklim. 

52. Ja mācību iestādē vai izglītības iestādē palielinās risks ar Covid-19, izglītības iestādes 

vadītājs var pieņemt lēmumus par turpmāko mācību procesa organizēšanu. 

53. Pedagogi, izglītojamie, vecāki un likumiskie pārstāvji tiek iepazīstināti ar kārtību klātienē 

vai attālināti, kā arī tā tiek publicēta skolas mājaslapā un Mykoob e-žurnāla ziņojumu sadaļā. 

54. Kārtība stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 



6 

55. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 15. novembra Nr. 10-k kārtību “Mācību procesa 

organizēšanas kārtība Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, ievērojot 

epidemioloģisko situāciju  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

 

 

Gūtmane 

20011288 
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1. pielikums 

 
2022. gada 9. septembra iekšējiem noteikumiem Nr. 2-n 

“Mācību procesa organizēšanas kārtība  

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, 

 ievērojot epidemioloģisko situāciju  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  
 

 

 

 

Mācību stundu laiki 2022./2023.m.g. 
 

 

 

 
 

Stunda Mācību 

stundu laiki 

Izglītojamo kustība 

1. 8.30 - 9.10 Mācās visi 
 

9.15 -9.55 Mācās visi 

2. 10.05 – 10.45 Mācās visi 
 

10.50- 11.30 

pusdienas 

1.kursi, 2.D, 2.B, 2.F, 2.N kursi 

2. 10.50-11.30 Mācās  2.K, 2.L, 2.R, 3.kursi, 4.kursi 
 

11.35-12.15 

pusdienas 

2.K, 2.L, 2.R, 3.kursi, 4.kursi 

2. 11.35-12.15 Mācās 1. kursi, 2.B, 2.F, 2.N 

3. 12.25-13.05 Mācās visi 
 

13.10-13.50 Mācās visi 

4. 14.00-14.40 Mācās visi 
 

14.45-15.25 Mācās visi 


