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RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 
Sesku iela 72, Rīga, LV-1082, tālrunis, fakss 67575557, e-pasts: r93vs@riga.lv 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rīgā 

 

 

2021.gada 30.augustā Nr.VS93-21-6-nts 

 

 

 

Grozījumi Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 02.septembra  

iekšējos noteikumos Nr.VS93-19-4-nts „Iekšējās kārtības noteikumi” 
 

 Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un 

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu 

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40 51.punktu 

 

 
Izdarīt Rīgas 93.vidusskolas 2019.gada 02.septembra iekšējos noteikumos Nr.VS93-19-

4-nts „Iekšējās kārtības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā: 

“20.1 Izglītības iestādē izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes direktora ar 

dibinātāju saskaņotam lēmumam  un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai: 

20.1 1.īsteno attālināti izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas 

(karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī, ja izglītības programmas īstenošanas 

vietā ir izsludināta karantīna 

20.1 2. var īstenot attālināti: 

20.1 2.1. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogam noteikti 

obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi; 

20.1 2.2. tā mācību priekšmeta izglītojamiem, kura pedagogs nevar 

īstenot mācību procesu klātienē citu izglītības iestādes vadītāja vai 

dibinātāja noteiktu pamatotu iemeslu dēļ; 

20.1 2.3. individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kuros 

izglītojamiem ir paredzēti valsts pārbaudes darbi izglītības pakāpes 

noslēgumā 2021./2022. mācību gadā; 
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20.1 2.4. individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās 

izglītības pakāpē.” 

 

2. Izteikt noteikumu 21.2.1 un 21.2.2 apakšpunktus šādā redakcijā: 

“21.2.1.  1.-2. un 7.-9.klašu grupas izglītojamie pa skolas galveno ieeju no Sesku ielas. 

21.2.2.   3.-6. un 10.-12.klašu grupas izglītojamie pa skolas sākumskolas korpusa ieeju 

uz garderobēm. Ieeja tiek slēgta pl.9.00, pēc tam ieeja tikai pa skolas galveno ieeju no 

Sesku ielas.” 

3. Papildināt noteikumus ar 21.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“21.1 1. Izglītības iestādē, mācību procesā klātienē piedalās tikai izglītojamie un 

darbinieki ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar 

apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.” 

4. Papildināt noteikumus ar 21.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“21.5. Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā Izglītības iestādē visi lieto mutes un 

deguna aizsegu, izņemot: 

21.5.1. izglītojamos 1.-3.klašu grupā atrodoties mācību telpā savas klases ietvaros 

(izņemot gadījumu, ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju, ir pieņēmis ar dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un 

deguna aizsega lietošanu) ; 

21.5.2. izglītojamie un darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts, mācību telpā vienas klases ietvaros (izņemot gadījumu, 

ja izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, ir pieņēmis ar 

dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par mutes un deguna aizsega lietošanu); 

21.5.3. sporta stundās, sporta treniņos (nodarbībās) un sporta pasākumos fizisko 

aktivitāšu laikā; 

21.5.4. ja tas nav iespējams mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas 

apguves specifikas dēļ; 

21.5.5. ēdnīcā ēšanas laikā pie galda.” 

 

5. Izteikt noteikumu 25.1 punktu šādā redakcijā: 

“25.1 Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā starpbrīži tiek aizstāti ar dinamiskajām 

pauzēm izglītojamajiem. Katrai klasei dinamiskajām pauzēm savs grafiks, saskaņots 

tā, lai ierobežotu iespēju krustoties ar citām klasēm skolas koplietošanas telpās. Pāra 

stundās 1.- 6.klasei ir divas dinamiskās pauzes, no kurām viena ir vismaz 15 minūtes, 

izejot no klases telpas, 7.-12.klasei viena dinamiskā pauze vismaz 15 minūtes, izejot 

no klases telpas.”  

 

6. Izteikt noteikumu  26.1 punktu šādā redakcijā: 

“26.1 Mācību stundu grafiks Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā: 
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1.tabula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt noteikumu 29.1 punktu 

2. Izslēgt noteikumu 35.1 punktu: 

Grozījumi noteikumos stājas spēkā ar 2021.gada 01.septembri. 

 

 

Direktore                                                     G.Kļaviņa 

 

1.-2.klase 3.-6.klase 7.-9.klase 10.-12.klase

8.05-8.45 1.stunda 1.stunda

8.50-9.30 2.stunda 2.stunda 2.stunda 2.stunda

9.40-10.20 3.stunda 3.stunda 3.stunda 3.stunda

10.25-11.05 4.stunda Pusdienas 4.stunda 4.stunda

11.10-11.50 Pusdienas 5.stunda 5.stunda 5.stunda

11.55-12.35 6.stunda 6.stunda Pusdienas 6.stunda

12.40-13.20 7.stunda 7.stunda Pusdienas

13.25-14.05 8.stunda 8.stunda 8.stunda

14.10-14.50 9.stunda 9.stunda

14.55-15.35 10.stunda


