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Grozījumi un papildinājumi  

2021.gada 7.septembra “Mācību procesa organizēšanas kārtība Lejasciema 

vidusskolā 2021./2022.mācību gadā” 

 

2021.gada 5.novembrī Nr.LJVSK/IEK/2021/ 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  

2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 

 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu, 

Vispārējās Izglītības likuma 

10.panta trešās daļas 2.punktu 

 

1. Svītrot 20.1.punktu (sejas maskas drīkst nelietot 1.-3.klašu skolēni mācību stundās skolas 

telpās). 

2. Svītrot 20.2.punktu (sejas maskas drīkst nelietot mācību stundās skolēni, kuriem ir 

sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts). 

3. Izglītības procesa īstenošanā izglītības iestādes telpās, kur atrodas vairāk par vienu 

personu, visi lieto sejas maskas. 

4. Darba devējs informē darbinieku, ka darba pienākumu veikšanai nepieciešams 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, darbinieka pienākums ir uzsākt vakcināciju ne 

vēlāk kā 10 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas un to pabeigt ne vēlāk kā 

septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa. Ja darbinieks 

vakcināciju nav uzsācis vai pabeidzis noteiktajā termiņā (līdz 2021. gada 15.  novembrim), 

darba devējs darbinieku atstādina no darba vai amata pienākumu veikšanas. 

5. Izglītības iestādes darbinieki no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var 

veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

6. Darbiniekiem (amatpersonām), kas uzsākuši vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā 

reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS-CoV-2 

RNS vai antigēna noteikšanai tiek nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga 

testēšanas ietvaros atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē 

publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam. 

7. Interešu izglītības apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-

19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu, notiek individuāli 

(izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai vienas  klases ietvaros, vai 

ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām klasēm. 
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8. 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. 

 

           Direktore                                                                                    I.Maltavniece 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 


