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Grozījumi Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 2021.gada 28.augusta iekšējos
noteikumos Nr.PSP-21-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanu”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumu
Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi
Covid-19
infekcijas
izplatības ierobežošanai” 113.1.
apakšpunktu
Izdarīt Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 2021.gada 28.augusta iekšējos
noteikumos Nr.PSP-21-2-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanu” šādus grozījumus:
1. Izteikt iekšējo noteikumu izdošanas pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
113.1. apakšpunktu”.
2. Aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360” ar
skaitļiem un vārdiem “2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662”.
3. Papildināt 1.6.punktu:
“Izglītojamo rutīnas skrīninga tests tiek veikts atbilstoši Slimību profilakses un
kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam.”
4. Papildināt ar 1.10.punktu
Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un
pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu
apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos

izglītības iestādes telpās.
5. Papildināt ar 1.11.punktu
Izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu
izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot
pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās starpbrīžos;
6. Izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
Izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek
lietotas sejas maskas, izņemot:
2.1.1. ja tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei;
2.1.2. persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības
traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku;
2.1.3. fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā
sporta pasākumos. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida fiziskajām
nodarbībām un nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskajām
aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
2.1.4. mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā;
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