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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rēzeknē 

APSTIPRINĀTS 

ar Rēzeknes 6.pamatskolas direktores  R.Meieres 

2021.gada 13.novembra rīkojumu Nr. 1.20/80-1 

 

Grozījumi Rēzeknes 6.pamatskolas 2021.gada 23.augusta 

kārtībā “Drošības principu ievērošanai” 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra  

noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības 

 pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu 

 Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
 

Ar 2021.gada 15.novembri izdarīt Rēzeknes 6.pamatskolas 2021.gada 23.augusta kārtībā 

“Drošības principu ievērošanai” šādus grozījumus: 

1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

 “3. Izglītības ieguves process skolā notiek klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības 

nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 

Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumam Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu””.   

2. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:  

“4.  Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās izglītojamie un nodarbinātie ar 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar apliecinājumu 

(papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu. Minētos dokumentus uzrāda 

skolā atbildīgajai personai – medicīnas māsai un klases audzinātajam.  

      Visi darbinieki savus darba pienākums var veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts”. 

3. izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Izglītības procesa īstenošanā telpās visi - gan skolēni, gan nodarbinātie - lieto sejas 

maskas (arī vakcinētie skolēni un pedagogi). 

  10.1. nelieto, jo tas nav iespējams logopēdijas nodarbībā specifiska vingrinājuma izpildei; 
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  10.2. var nelietot persona ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem, kuru dēļ tai trūkst spēju vai iemaņu lietot sejas masku; 

  10.3. nelieto sporta stundās fizisko aktivitāšu laikā. 

  10.4. nelieto mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā”. 

4.  papildināt ar  12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā: 

“12.1 Lai nodrošinātu izglītojamo dažādu grupu, klašu nepārklāšanos, izglītības iestāde 

mācību procesu rotācijas kārtībā var īstenot attālināti ne vairāk kā piecas darba dienas 

mēnesī pamatizglītības pakāpē (izņemot 1.-6. klasi); 

12.2 Izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes vadītāja ar dibinātāju saskaņotam un 

pamatotam lēmumam un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti, 

izvērtējot attiecīgās klases mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē 

nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai 

klātienē”. 

5. papildināt ar   19.1 punktu šādā redakcijā: 

“19.1 Pilnībā vakcinētie vai pārslimojušie darbinieki, izglītojamie, kas ir identificēti kā 

kontaktpersonas, var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos 

izglītības procesā klātienē. Šajā gadījumā darba devējs vai iestādes vadītājs organizē šo 

kontaktpersonu skrīninga testēšanu medicīnas māsas vai klases audzinātāja uzraudzībā ar 

antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas 

uzsākšanas septiņu kalendāra dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu”. 

6. izteikt 27. punktu šādā redakcijā: 

 “27. Izglītības procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu izglītojamo 

plūsmas nepārklājas - vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās 

starpbrīžos”.  

7. izteikt 39. punktu šādā redakcijā: 

“39. Ēdināšanas grafiku nosaka pa klašu grupām”. 

 

 

  

  

 


