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Rīgā 
01.04.2022.        Nr.VSZ-22-2-nts 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

Pielikums Grozījumiem Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas  2021.gada 

25.augusta iekšējos noteikumos Nr.VSZ-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 

 

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” grozījumiem no 2022.gada 15.februāra, 2022. gada 22.marta 

Ministru kabineta Grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai", lai nodrošinātu izglītības procesa īstenošanu 

epidemioloģiski drošā vidē,   izdarīt grozījumus Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas  

2021.gada 25.augusta iekšējos noteikumos Nr.VSZ-21-2-nts “Izglītības procesa 

organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu” no 

2022.gada 1.aprīļa: 

 

Skolas darba organizācija. 

1. Izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības 

programmās, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai piedalītos  

klātienes izglītības procesā. 

2. Izglītības procesu var  veikt  attālināti vai kā  pašvadītu mācīšanos, ja skolai 

ir pamatots lēmums, kas saskaņots   ar izglītības iestādes dibinātāju.  

3. Izglītības procesu organizēt pēc kabinetu sistēmas, sekojot klašu plūsmu 

norādēm. 

4. Izglītojamo un darbinieku  testēšanu veikt tikai atsevišķos gadījumos -  ja 

parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 

inficētu personu mājsaimniecībā.  

5. Ja izglītojamais ir inficējies ar Covid-19:  



5.1. izolācijas laiks ir 7 dienas; 

5.2. skolu var atsākt apmeklēt 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši 

slimības simptomi; 

5.3. atsākot apmeklēt skolu, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās 

testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu. 

6. Darbinieki un izglītojamie skolas  koplietošanas telpās un mācību procesa 

laikā mutes un deguna aizsegus var nelietot, izņemot gadījumus, kad ar 

direktores rīkojumu noteikta obligāta masku lietošana, pasliktinoties 

epidemioloģiskajai situācijai skolā. 

7. Skolai nepiederošas personas skolā var ierasties iepriekš to saskaņojot ar 

skolas administrāciju, jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, 

jālieto sejas masku un jāievēro distancēšanās noteikumus skolas telpās. 

8. Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 113. punktā noteiktās prasības paliek spēkā. 

 

Nobeiguma jautājumi 

 

9. Noteikumi ir ievietojami skolas tīmekļa vietnē www.rzvs.lv un vestibilā , 

redzamā vietā. 

10. Stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.. 

 

 

Direktore                     Astrīda Račkovska 

http://www.rzvs.lv/

