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Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas 41.vidusskolā Covid-19  

infekcijas izplatības ierobežošanai  

  

 

Izdoti saskaņā ar   

Bērnu tiesību aizsardzības likumu,   

24.11.2009. MK noteikumu Nr.1338; Rīgas 

41.vidusskolas 27.08.2020. iekšējiem noteikumiem 

Nr.VS41-20-1-nts “Izglītības procesa 

organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanu”   

  

  

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Nepiederošo personu uzturēšanas kārtība Rīgas 41.vidusskolā Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”(turpmāk tekstā – Noteikumi) ir izdoti uz Covid-19 infekcijas 

izplatības periodu. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas 

nepiederošas personas uzturas Rīgas 41.vidusskolā (turpmāk- Vidusskolā).  

2. Noteikumi izstrādāti izglītojamo drošības un Vidusskolas nepārtrauktas un netraucētas 

darbības nodrošināšanai, kā arī, lai reglamentētu nepiederošo personu uzturēšanos 

Vidusskolā.  

3.  Par nepiederošajām personām tiek uzskatīti izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, 

kas realizē izglītojama aizgādību (turpmāk - izglītojamā vecāki) un citas trešās personas.   

 

II. Rīgas 41.vidusskolas apmeklēšana 

4. Mācību procesā laikā Vidusskolas apmeklēšana nepiederošām personām ir aizliegta.  



5. 1.-12. klašu izglītojamo likumiskie pārstāvji pavada un sagaida skolēnus ārpus 

Vidusskolas telpām. 

6. Pedagogu un vecāku saziņa notiek ar e-klases starpniecību. Vecāku sapulces pēc 

nepieciešamības notiek tiešsaistē pēc klašu audzinātāja norādījuma.  

7. Izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nav iespējams risināt attālināti, nepiederošās personas 

pierakstās uz apmeklējumu, telefoniski sazinoties ar skolu (tālr.67459622) un pierakstās 

uz apmeklējumu. Šajā gadījumā ierodoties skolā:  

7.1. Vidusskolā nepiederošajai personai ir jābūt maiņas apaviem vai bahilām un sejas  

maskai,  

7.2. Roku higiēnai ir jāizmanto roku dezinfekcijas līdzekļi, kas ir pieejami vestibilā.  

7.3. Jāievēro 2 m distance;  

7.4. Nepiederošajai personai  jāsagaida attiecīgais darbinieks, pie kura veikts pieraksts. 

7.5. Par nepiederošas personas uzturēšanos un pārvietošanos izglītības iestādē (kabineta 

vai citā telpā) atbild Vidusskolas darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.   

7.6. Uzturoties Vidusskolā nepiederošai personai ir jāievēro iekšējās kartības noteikumi.  

7.7. Ja apmeklētājs atsakās nosaukt savu vārdu un uzvārdu, ierašanās mērķi un vajadzības 

gadījumā uzradīt personu apliecinošus dokumentus, ēkas dežurants nekavējoties ziņo 

par to direktoram vai direktora vietniekam, kā arī ir tiesīgs izradīt šo personu no 

Vidusskolas.   

7.8. Gadījumā, ja nepiederoša persona neievēro iekšējas kārtības noteikumus vai 

nepakļaujas Vidusskolas personāla prasībām, dežurants vai administrācija izsauc 

pašvaldības policiju.   

7.9. Vidusskolas telpās aizliegts ienākt un uzturēties personām alkohola un/ vai citu 

apreibinošu vielu ietekmē.   

8. Vidusskolā neierodas personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija 

un personas ar elpceļu infekcijas pazīmēm: paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, 

iesnas, konjunktivīts, apgrūtināta elpošana.  

9. Vidusskolas ārpusstundu pasākumos netiek pieaicinātas nepiederošās personas.  

10. Izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo pienākums ir informēt izglītības iestādes 

vadību vai dežurantu par aizdomīgu personu atrašanos izglītības iestādē vai tās teritorijā.   

  

  

III.  Informēšana par Nepiederošo personu uzturēšanas kārtību Rīgas 41.vidusskolas 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

11.  Izglītojamo vecāku iepazīstināšana ar Noteikumiem notiek mācību gada sākumā, 

nosūtot tos vecākiem e-klasē. Vecākiem ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem. 

Atvērts e-pasts tiek uzskatīts par apliecinājumu, ka vecāks ir iepazinies ar 

Noteikumiem.  

12. Direktors par Noteikumiem informē pedagogus.  



13. Direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā ir pienākums ar šiem 

kārtības noteikumiem iepazīstināt Vidusskolas dežurantus un citu tehnisko personālu.  

14. Noteikumi ir pieejami Rīgas 41.vidusskolas mājaslapā un e-klasē.  

 

  

  

 

 

Direktors                 E.Romanovskis  

  

   


