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Tālr./fakss 64707653, tālr. 64772567, e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com  

 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Smiltenes tehnikuma direktora 
2020. 28.augusta rīkojumu Nr.43-s 

 

SMILTENES TEHNIKUMA 

KĀRTĪBA 

piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
 

Izdoti saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 30.pantu, 55.pantu un 56.pantu,   

MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Ņemot vērā, ka 2020.gada 12.martā sakarā ar Covid-19 infekciju valstī tika izsludināts ārkārtas 

stāvoklis un epidemioloģiskās drošības pasākumi turpinās atbilstoši MK 09.06.2020. noteikumiem 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

Smiltenes tehnikums (turpmāk tekstā - Tehnikums) ir pieņēmis kārtību  Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai un piesardzības pasākumu īstenošanai (turpmāk tekstā – Piesardzības 

pasākumu kārtība). 
1.2. Organizējot izglītības procesu, tiek ievēroti Izglītības un zinātnes ministrijas un projekta Skola2030 

izstrādātie metodiskie ieteikumi “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu 

mācību īstenošanai izglītības iestādē”, kā arī “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

1.3. Piesardzības pasākumu kārtība  nosaka konkrētas veicamās darbības, kas jāievēro visām iesaistītajām 

pusēm, Tehnikuma izglītības procesa organizāciju un Tehnikuma darbības nodrošināšanu, mazinot 

iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19. 

1.4. Piesardzības pasākumu kārtība ir obligāta visiem Tehnikuma izglītojamajiem, darbiniekiem un 

apmeklētājiem. 

1.5. Visos gadījumos, kad tiek konstatēta pretruna starp Smiltenes tehnikuma iekšējās kārtības noteikumu 

normām un Piesardzības pasākumu kārtības normām, spēkā ir Piesardzības pasākumu kārtības norma 

kā speciālā norma.  

 

2. IZGLĪTĪBAS PROCESĀ UN TEHNIKUMA DARBĪBĀ 
2.1. Tehnikumā aizliegts ierasties un uzturēties personām ar Covid-19 infekcijas slimību pazīmēm,  kā arī 

personām, kurām ir  noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.  

2.2. Darbiniekiem un izglītojamiem ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim attiecībā uz Covid-19 

simptomiem. Izglītojamiem un Tehnikuma darbiniekiem nekavējoties jāinformē Tehnikuma 

administrācija, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija. 

2.3. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī un Tehnikumā Tehnikuma direktors nosaka mācību 

procesa īstenošanas modeli (A, B vai C) un mācību procesa organizāciju. Mācību process tiek uzsākts 

īstenojot modeli A - mācības Tehnikumā ar vai bez attālinātā mācību procesa (līdz 20%) elementiem. 

2.4. Aktivitātes ārpus formālās izglītības var notikt, nodrošinot pamatprasības, priekšroku dodot 

pasākumiem brīvā dabā. 
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2.5. Atbilstoši apgūstamajai profesionālās izglītības programmai, iegūstamajai kvalifikācijai un mācību 

procesa grafikam, mācību process maksimāli tiek organizēts klātienē, nepieciešamības gadījumā 

attālināti, tai skaitā praktiskajās mācībās uzņēmumos. 2020./2021. mācību gada grafikā ar direktora 

rīkojumu tiek noteiktas izmaiņas, maksimāli mazinot izglītojamo plūsmu Tehnikumā.   

2.6. Plānojot mācību procesu, veidot nodarbības sarakstu katrai nedēļai atbilstoši epidemioloģiskajai  

situācijai valstī, novadā un konkrētajās grupās. Nodarbības/moduļi, praktiskās mācības un interešu 

pulciņu grafiki tiek plānoti blokos, grupās ievērojot iespēju atdalīt kursus, grupas ilgākā laika posmā, 

nemainot to sastāvu, reģistrējot apmeklējumu un mazinot grupu plūsmu vienas ēkas ietvaros. Lai 

mazinātu inficēšanās riskus, lieto atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus. 

2.7. Visas izglītojamo aktivitātes tiek organizētas, pēc iespējas nodrošinot plūsmu nepārklāšanos un 

ievērojot distanci. 

2.8. Ja izglītojamie atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti (tikai mājās) kursa 

audzinātājs un direktora vietnieks izglītības jomā veido izglītojamajiem individuāli pielāgotu mācību 

plānu un nodrošina atgriezenisko saiti, kamēr pārējie mācās izglītības iestādes telpās vai daļēji 

attālināti. 

2.9. Izglītības procesā kā vienota saziņas un mācību platforma ar izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

likumiskiem pārstāvjiem tiek izmantots elektroniskais žurnāls e-klase, ievērojot drošus datu 

pārraides, glabāšanas un publiskošanas principus. Citas mācību platformas, nodrošinot kvalitatīvu un 

efektīvu mācību procesu, tiks saskaņotas atbilstoši izglītojamo tehnisko resursu pieejamībai un 

piekļuvei internetam.  

2.10. Tehnikuma administrācija nodrošina metodisko, psiholoģisko un tehnoloģisko atbalstu 

pedagogiem, izglītojamiem. Nepieciešamības gadījumā pedagogi un administrācija meklē atbalsta 

personāla vai kāda cita speciālista, dienesta palīdzību. 

2.11. Par mācību procesa organizāciju Tehnikumā tiek informēti izglītojamo vecāki vai likumiskie 

pārstāvji, ievietojot informāciju gan Tehnikuma mājas lapā, gan vienotajā saziņas platformā.  

2.12. Praktiskās mācības uzņēmumos un mācību ekskursijas tiek plānotas sadarbībā ar uzņēmumiem, 

muzejiem,  izstāžu organizētājiem, ievērojot epidemioloģiskos drošības noteikumus 

2.13. Kvalifikācijas prakšu, mācību laikā tiek ieskaitīts laiks, ko izglītojamie pavada ievērojot valstī 

noteiktos drošības pasākumus, tai skaitā 14 dienu pašizolāciju. Par to tiek veikts ieraksts prakses 

dokumentācija vai kavējumu žurnālā. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas mācības vai prakse 

attālināti. 

2.14. Organizējot starptautiskās mobilitātes, regulāri sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstu riska 

statusu SPKC tīmekļvietnē (https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-

koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/) un sazināties ar partnerinstitūcijām, lai nodrošinātu 

savlaicīgu informāciju izglītojamiem par viņu iespējām. 

2.15. Ja Tehnikumā palielinās Covid-19 inficēšanās risks, iespēju robežās personām, kam ir paaugstināts 

Covid-19 infekcijas risks, tiek mazināts klātienes laiks Tehnikumā (strādā/mācās attālināti) un 

noteiktās situācijās lieto sejas masku/deguna un mutes aizsegu (elpceļu infekcijas simptomu 

gadījumā, neparedzamos apstākļos, kad nav iespējams strikti ievērot distancēšanās nosacījumos, 

ilgstoši, t.i. vairāk kā 15 min. atrodoties telpā, kur uzturas daudz cilvēku un distances ievērošanu nav 

iespējams nodrošināt vai citādi atrodoties apstākļos, kad ir paaugstināts inficēšanās risks). Apsverot 

attālinātā darba vai mācību iespējas, priekšroka personām, kam ir paaugstināts Covid-19 infekcijas 

risks. 

2.16. Situācijā, ja tiks konstatēta paaugstināta bīstamība inficēšanās riskam ar Covid-19, tiks ieviests “B” 

modeļa mācību process. Tad mācību process notiks gan klātienē, gan attālināti ar procentuālo 

proporciju 60–80 % klātienē; 20–40 % attālināti, ievērojot visus distancēšanās un epidemioloģiskos 

drošības noteikumus. 

2.17. Situācijā, ja kādam izglītojamam vai darbiniekam tiks konstatēta saslimšana ar Covid-19, ir noteikti 

SPKC ierobežojumi, valstī vai pašvaldībā ir noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi, tiks ieviests 

“C” modeļa mācību process, pārtraucot mācības klātienē un uzsākot mācības attālināti. 

 

 

 

3. DROŠĪBAS ORGANIZĀCIJAS NOTEIKUMI  
3.1. Mācību procesam Tehnikuma telpās tiek paredzēti atšķirīgi nodarbību sākuma laiki, pārtraukumi. 

Tehnikumā tiek atcelti vienoti starpbrīži, nepieciešamības gadījumā tiek organizētas dinamiskās 

pauzes, nodrošinot regulāru telpu vēdināšanu.  

3.2. Tehnikuma mācību korpusos obligāti jādezinficē rokas tam paredzētajās vietās (pie ieejas ēkā, 

koridoros, klasēs u.c.). 

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/
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3.3. Tehnikuma telpās: 

3.3.1.  tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja, kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi,  

3.3.2.  tiek izvietota pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu;  

3.3.3.  rūpīgi tiek tīrītas un dezinficētas visas koplietošanas telpas un virsmas, ievērojot drošu un 

atbildīgu rīcību.  

3.4. Tehnikuma mācību korpusos Kalnamuižā 10, Pils ielā 8, Alsviķu struktūrvienībā (“Alsviķi”, Alsviķu 

pag., Alūksnes novads) un citās ēkās pārvietojas ar bultiņām norādītajā virzienā. Personas pa kāpnēm 

visos stāvos pārvietojas pēc labās rokas likuma: augšup – pa kāpnēm, kas ir labajā pusē, lejup – pa 

kāpnēm, kas atrodas pa kreisi no ieejas.   

3.5. Viena kursa audzēkņi tiek uzskatīti par vienas mājsaimniecības locekļiem, kuri ārpus nodarbībām 

(starpbrīžos, brīvajā laikā)  izvairās no kontaktēšanās ar citu kursu audzēkņiem, t.i., ievēro drošu 

distanci, neapmainās ar personīgajām lietām: mobilajiem telefoniem, rakstāmpiederumiem, apģērbu 

u.c. 

3.6. Dienesta viesnīcā aizliegts atrasties personām, kas nav šīs ēkas īrnieki, Tehnikuma administrācija vai 

dienesta viesnīcas darbinieki, kā arī attiecīgo kursu audzinātāji.  

3.7. Dienesta viesnīcas dzīvoklī aizliegts uzturēties citu dzīvokļu īrniekiem. 

3.8. Koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, nepieļaujot izglītojamo 

pulcēšanos. Koplietošanas telpu izmatošana tiek plānota iespēju robežās nodrošinot distancēšanās 

pasākumus. 

3.9. Ja Tehnikuma vai sabiedrībā palielinās inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju, tiks izskatīta iespēja 

izmantot medicīniskās sejas maskas.  

3.10. Tehnikums informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un 

pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi 

Covid” izmantošanu. 

 

4. RĪCĪBA GADĪJUMOS, JA IR AIZDOMAS VAI ATKLĀTS INFICĒŠANĀS GADĪJUMS 

TEHNIKUMĀ 

4.1. Ja kādam izglītojamam tiek konstatētas pazīmes, kas varētu būt saslimšana ar Covid-19 vīrusu, 

parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, paaugstināta temperatūra, elpas 

trūkums): 

4.1.1. nekavējoties tiek informēts kursa audzinātājs, medmāsa vai dienesta viesnīcas atbildīgais darbinieks.  

4.1.2. iespējami saslimusī persona nekavējoties tiek izolēta atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši 

izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, 

klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku izglītojamais lieto sejas masku vai deguna un 

mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

4.1.3. sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc 

izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu; 

4.1.4. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas Tehnikumā saskaņā ar ārstējošā 

ārsta norādījumiem.  

4.2. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, Tehnikums izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, 

lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamo 

vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk –SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. 

4.3. Ja Tehnikuma darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu 

veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt Tehnikuma atbildīgo personu un sazināties ar ģimenes 

ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem 

Tehnikumā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 

Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu) 

4.4. Ja darbiniekam vai izglītojamam Iestādē ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

4.5. Personai, kurai tiek konstatētas slimības pazīmes, ir pienākums ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas 

un izolācijas nosacījumus saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360, nepieciešams iespējami drīzākā laikā 

informēt Tehnikumu par prombūtnes iemesliem. 

4.6. Ja izglītojamam vai Tehnikuma darbiniekam tiks konstatētaCovid-19 infekcija, un šis gadījums būs 

epidemioloģiski saistīts ar konkrēto Iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas 

pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Tehnikuma 

vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķam 
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kursam vai Tehnikumam kopumā. 

4.7. Tādā gadījumā Direktoram ir pienākums pildīt SPKC norādījumus, par šo faktu un saņemtajiem 

SPKC norādījumiem informējot Izglītības un zinātnes ministriju un Izglītības kvalitātes valsts 

dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Iestādei tiek noteikta karantīna. 

4.8. Izglītojamiem un darbiniekiem, kuriem ir elpceļu infekcijas pazīmes vai kuri ir kontaktējušies ar 

šādām personām, Tehnikums nodrošina bezmaksas Covid-19 testu veikšanu. Informāciju var saņemt 

pie administrācijas.  

. 

 

5. ATBILDĪBA PAR PIESARDZĪBAS PASĀKUMU KĀRTĪBAS NEIEVĒROŠANU 
5.1. Visām Izglītības iesaistītajām pusēm ir pienākums sekot informācijai vai noteikumu grozījumiem, 

par cik tie var tikt pielāgoti atbilstoši situācijai. 

5.2. Katra personīgā atbildība ir ievērot valstī noteikto Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanu. 

5.3. Par  Piesardzības pasākumu kārtības ievērošanu atbildīgie: 

5.3.1.  Kursā (grupā) -  audzinātājs, 

5.3.2.  dienesta viesnīcā – personāls, 

5.3.3. Struktūrvienībā – medicīniskais personāls, administrācija    

5.3.4. Tehnikumā – administrācija, medmāsa. 

5.4. Par Piesardzības pasākumu kārtības pārkāpumiem izglītojamie var tikt disciplināri sodīti atbilstoši 

Tehnikuma normatīvajiem aktiem. 

5.5. Par pārkāpumiem, kas satur administratīvi vai krimināli sodāmu pārkāpumu pazīmes, Tehnikums 

nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 

5.6. Tehnikuma administrācijas aizrādījumi, kas izteikti Piesardzības pasākumu kārtības ietvaros, 

adresātam ir jāizpilda nekavējoties. 

5.7. Piesardzības pasākumu kārtības ievērošanu pārrauga tehnikuma direktors.  

 

6. GROZĪJUMI NOTEIKUMOS 
Grozījumus šajos Noteikumos var ierosināt Tehnikuma dibinātājs, Tehnikuma Konvents, pedagoģiskā 

padome, direktors, Tehnikuma darbinieki, izglītojamie. 

 

 

Sagatavoja:  

A. Jurjāne, R. Grabovska,  I. Paegle, A. Bētere 
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