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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā 

11.10.2021                Nr. 1-16/7 

 

Kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādē 

“Latvijas Tālmācības profesionālais centrs” 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 

2021. gada 11. oktobra noteikumu Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

104. punktu, 

 Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu  

Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde “Latvijas Tālmācības 

profesionālais centrs” (turpmāk – LTPC), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu 

Iestādes darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot 2021.gada 11. 

oktobra  Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, 

distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus. 

1.2. Mācību procesa dalībnieki - izglītojamie, pedagogi un administratīvais personāls, kuri ir 

saskarsmē ar izglītojamajiem. Sākot no 2021. gada 11. oktobra: izglītojamie, kuri apmeklē 

LTPC nodarbības klātienē, akadēmiskais un tehniskais personāls mācību programmas 

īstenošanā piedalās tikai saskaņā ar valstī esošiem normatīvajiem aktiem un spēkā esošu Covid-

19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu vai negatīvu rutīnas skrīninga testa rezultātu. 

2. Mācību procesa organizācija 

2.1. Mācību procesu organizē gan klātienē, gan attālināti, īstenojot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus un no tiem izrietošās prasības. 

2.2. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā mācību programmas specifiku, iestādes 

direktore ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par mācību programmas pilnīgu vai daļēju norisi 

attālināti, cenšoties nodrošināt mācību kvalitāti.  

2.3. Ja mācību procesa īstenošanas forma tiek mainīta, par to jāinformē izglītojamie, klientu 

konsultanti, un jāizvieto informācija eVidē. 

2.4. Klātienes nodarbībās pedagogam jāveic visu personu reģistrēšana apmeklējuma lapā, kurā 

norādīts mācību grupas nosaukums, pedagogs, auditorijas numurs un nodarbības norises laiks, 

kā arī apliecinājums “Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu vakcinēts vai pārslimojis Covid-19 

un varu uzrādīt derīgu sertifikātu”, kam seko izglītojošo vārdi, uzvārdi un paraksti. 

Apmeklējuma lapa pēc nodarbības jānodod LTPC klientu konsultantam, pēc mācību 

programmas apguves lapa jāiznīcina. 
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2.5. Pēc iespējas jāsamazina cilvēku drūzmēšanās gan auditorijās, gan koplietošanas telpās. 

Plānojot ir pieļaujama nodarbību sākuma un beigu laiku nobīde grupai.  

2.6. Piekļuve eVides materiāliem un tiešsaistes lekcijām ir nodrošināta arī izglītojamajiem, kuri nav 

tiesīgi apmeklēt mācības klātienē. 

2.7. Pedagogam nav pienākums nodrošināt mācību procesa dublēšanu klātienē un attālināti. 

3. Kontroles pasākumi 

3.1. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, LTPC ir tiesības 

izglītojamajiem un darbiniekam pieprasīt un apstrādāt informāciju par sadarbspējīga 

vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta esamību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā formā). 

3.2. Ierodoties LTPC telpās, izglītojamajam jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs rutīnas skrīninga testa rezultāts un personu apliecinošs 

dokuments.  

3.3. Par Covid-19 sertifikātu pārbaudes veikšanu izglītojamajiem ir atbildīga direktore. 

4. Informācijas aprite un atbildīgās personas 

4.1. Izglītojamie, pedagogi un darbinieki tiek brīdināti, ka LTPC netiek pieļauta personu klātbūtne, 

kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, un kurām ir elpceļu infekcijas 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums). Par to LTPC tiek izvietota informācija. 

4.2. Izglītojamie tiek informēti, ka klātienes procesā var piedalīties personas, kurām ir vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts papīra vai digitālā formā vai negatīvs rutīnas skrīninga testa 

rezultāts, un kuras to uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. 

4.3. Izglītības iestādē tiek izvietotas informatīvās norādes par 2 m distances ievērošanu. 

4.4. Ja pedagogam, darbiniekam vai izglītojamajam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, 

saslimušajai personai par to nekavējoties telefoniski jāinformē LTPC administrācija. 

4.5. Ja pedagogam, darbiniekam, vai izglītojamajam tiek noteikts Covid-19 slimnieka 

kontaktpersonas statuss vai ir jāievēro pašizolācija pēc atgriešanās no ārvalstīm, šai personai 

par to nekavējoties telefoniski jāinformē LTPC. 

4.6. Ja izglītojamajam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, iesnas, 

elpas trūkums) klātienes mācību procesa īstenošanas laikā, viņam nekavējoties ir jādodas mājās 

un jāsazinās ar ģimenes ārstu, kā arī jāinformē pedagogs un LTPC, savukārt pedagogs izdara 

atbilstošu ierakstu nodarbības apmeklējuma lapā un arī informē LTPC. 

4.7. Ja pedagogam parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, iesnas, elpas 

trūkums) klātienes procesa īstenošanas laikā, viņam ir jāpārtrauc nodarbība, par to paziņojot 

LTPC, jādodas uz savu dzīvesvietu un jāsazinās ar ģimenes ārstu. 

5. Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

5.1. Atrodoties LTPC auditorijās un ārpus nodarbību telpām, izglītojamajam jālieto mutes un 

deguna aizsegs.  

5.2. Katrā auditorijā, kur ieplānotas LTPC izglītojamo klātienes nodarbības, tiek veikta virsmu 

dezinfekcija.  

5.3. Jācenšas maksimāli samazināt kopīgi lietotu virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgi ekrāni, 

tastatūras, datorpeles, papīrs, rakstāmpiederumi, u.c.). 

5.4. Vietās, kur tas iespējams, jāievēro divu metru fiziska distance un jāizvairās no drūzmēšanās. 

5.5. Jāveic regulāra telpu vēdināšana. Nodarbību starpbrīžos jānodrošina auditoriju vēdināšana 

vismaz 15 minūtes, ja tas ir iespējams. 

5.6. LTPC telpu iznomātāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIJAS STARPTAUTISKĀ 

AKADĒMIJA”, nodrošina telpu dezinfekciju, dezinficējot arī durvju rokturus, kāpņu lenterus. 

6. Personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un regulāri seko līdzi jaunākajām 

aktualitātēm, izmaiņām noteikumos.  

7. Ar direktores rīkojumu LPTC darbinieki nepieciešamības gadījumā var tikt norīkoti darbu 

veikt attālināti. 

 

Direktore         Inese Erģe 

 
Erģe  

26694694 


