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KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI    

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI  

  

Izdots saskaņā ar   

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra  
noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi   

Covid-19  infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

Ministru kabineta 2021.gada 08.oktobra 

rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un  

 Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 11.novembra  

sagatavotu dokumentu “Ieteikumi studiju procesa organizēšanai  

augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā” 

Spēkā no 15.11.2021.  

 

  

Grāmatvedības un finanšu koledža (turpmāk – Koledža) nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti 

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19  infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi).  

  

Kārtība ir saistoša Koledžas izglītojamajiem (studējošajiem, klausītājiem un neformālās izglītības 

programmas izglītojamajiem), darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem.   

   

Koledžas izglītojamie, darbinieki, pakalpojumu sniedzēji un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un 

apkārtējo veselības aizsardzību  un šīs kārtības ievērošanu.  

  

Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:  

• informēšana;  

• distancēšana;  

• higiēna;  

• personas veselības stāvokļa uzraudzība.  

  

Vispārīgā informācija par distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības 

prasībām tiek izvietota Koledžas informatīvajā tāfelē.  

  

Atbildīgo personu par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Koledžas direktora rīkojumu.  

No 2021.gada 11.oktobra Koledža studiju procesu, t.sk. neformālas izglītības programmu apguvi 

pieaugušajiem un darbību kopumā īsteno epidemioloģiski drošā režīmā un  tajā atļauts piedalīties 

tikai personām ar spēkā esošu Covid-19  sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu. 



Koledžas izglītojamiem, kuriem nav spēkā esošs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai 

pārslimošanu, izvērtējot situāciju var tikt piedāvāta iespēja piedalīties auditorijā notiekošajā 

studiju procesā attālināti. 

Studiju procesu vienas grupas vai kursa ietvaros, kas nedalās grupās, var organizēt vienā telpā, 

neievērojot vēlamo 2 metru distancēšanos, ja tas nav iespējams. 

Visās telpās, ja tajās  atrodas vairāk nekā viena persona, visi klātesošie lieto sejas maskas.  

Ierodoties Koledžas ēkās, izglītojamiem, reflektantiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem 

un apmeklētājiem nodrošina noteiktajai atbildīgai personai savas personas identificēšanas iespējas, 

uzrāda epidemioloģiski droša režīma prasībām atbilstošu digitālo vai papīra forma sertifikātu un 

personu apliecinošo dokumentu. 

Sadarbspējīga sertifikāta pārbaudi veic lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu. 

Visiem izglītojamiem, kas piedalās nodarbības klātienē ir jāreģistrējas GFK nodarbību uzskaites 

žurnālā. 

Visiem darbiniekiem, kas strādā klātienē, katru dienu ierodoties darbā rakstveidā apliecina, ka tiem 

nav infekcijas slimības pazīmju un nav bijuši kontaktā ar inficētām personām. 

Koledža izvērtē riskus un distancēšanās iespējas, var studiju programmas kursa vai moduļa daļu 

pilnīgu vai daļēju īstenot attālināti saskaņā ar MK noteikumiem un ievērojot Slimību profilakses 

un kontroles centra (turpmāk – SPKC) rekomendācijas.    

Kvalifikācijas prakses uzņēmumos var notikt klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus visām 

līgumslēdzēju pusēm un ievērojot noteiktās prasības par prakses (tās) norisi epidemioloģiski   drošā 

vidē. Koledžas  studējošajiem ir saistoši trešo personu iekšējas kārtības noteikumi. 

Koledžas darbiniekiem, kuriem savu amata pienākumu izpildes dēļ ir pastiprināts kontakts ar 

Koledžas izglītojamiem, pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem, pēc iespējas:  

• ievēro vēlamo 2 metru distanci ar apmeklētāju;  

• samazina kontakta laiku ar apmeklētāju (līdz 15 minūtēm);  

• lieto fiziskās aizsargbarjeras.  

Koledžas izglītojamie un akadēmiskais personāls ir informēti par nepieciešamību veikt regulāro 

studiju telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros.  

Vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls, vedināšana tiek veikta ar pilnībā atvērtu 

logu (-iem) un iespēju robežās durvju. Starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots 

vēdināšanai.     

Par auditoriju un koplietošanas telpu (turpmāk – telpas) uzkopšanu atbilstoši epidemioloģiskās 

drošības prasībām atbild Koledžas saimniecisko pakalpojumu sniedzējs.  

Koledžas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un uzturēties 

Koledžas telpās, ja viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, 

elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī 

gadījumos, ja personai, atbilstoši MK noteikumos  noteiktai infekcijas izplatības riska grupai ir 

jāievēro izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija:  

• izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, 

uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, 

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19


nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas 

laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;  

• mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām 

personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā 

ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu 

inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta 

darbnespējas lapa;  

• pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, 

lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, 

ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku 

darbnespējas lapa netiek izsniegta.  

Ja akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), sākas uzturēšanās 

laikā Koledžas telpās, izglītojama, darbinieka pienākums ir nekavējoties informēt par to savu tiešo 

vadītāju, docētāju vai Koledžas pārstāvi (izglītojamajiem) vai Koledžas pārstāvi  – kontaktpersonu 

(apmeklētājiem), atstāt Koledžas telpas, nekavējoties  sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par 

turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem Koledžā vai sabiedriskajā 

transportā, ir jālieto sejas maska.  

Par personas veselības stāvokļa tiešo uzraudzību un ziņošanu Koledžas Atbildīgai personai 

nodarbību laikā ir atbildīgs klātesošais docētājs vai administratīvais personāls.  

Ja izglītojamajam vai darbiniekam Koledžā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek 

izsaukta Neatliekamā medicīniskās palīdzība.  

Izglītojamais vai darbinieks var atgriezties Koledžā tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem.  Ja akūtas 

elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem vai darbiniekiem un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Koledža rīkojas atbilstoši Koledžas infekcijas slimību 

ierobežošanas kārtībai, lieto sejas maskas atbilstoši iepriekš minētajam un nodrošina informācijas 

sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt 

www.spkc.gov.lv.  

Ja Koledžas izglītojamajam vai darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums 

būs epidemioloģiski saistīts ar Koledžu, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pret epidēmijas 

pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Koledžas 

vadībai un iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību 

atsevišķai grupai, kursam vai Koledžai. Koledžas vadītājam ir pienākums pildīt SPKC 

norādījumus. Koledžas vadītājs par infekcijas faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē 

Koledžas dibinātāju, darbiniekus un studējošos, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības un 

zinātnes ministriju (e-pasts: pasts@izm.gov.lv) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: 

ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja Koledžai tiek noteikta karantīna.  

Atgriežoties no vīrusa Covid-19 skartajām valstīm vai reģioniem, kas atrodami Veselības 

ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapās, obligāti jāievēro pašizolācija.  

Koledžas izglītojamiem, darbiniekiem un apmeklētājiem  ir pienākums patstāvīgi sekot savam 

veselības stāvoklim, jebkādu vīrusa pazīmju gadījumā nekavējoties rīkoties atbilstoši SPKC (saite 

uz tīmekļa vietni: https://spkc.gov.lv/lv) sniegtajām rekomendācijām, ar savu rīcību izvairoties no 

citu personu veselības apdraudējuma.  

http://www.spkc.gov.lv/
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Koledžas darbinieki tiek informēti par iespēju veikt valsts apmaksātas Covid-19 izmeklējumus, kā 

arī par iespēju organizēt darbinieku testēšanu Covis-19 slimības noteikšanai.  

Organizējot starptautisko studentu apmaiņu, Koledžas projektu koordinators seko līdzi aktuālajai 

informācijai par Covid-19 situāciju sadarbības valstīs un sazinās ar partnerinstitūcijām un Valsts  

Izglītības Attīstības aģentūru, lai mobilitātes programmu pretendentiem nodrošinātu savlaicīgu 

informāciju par viņu iespējām piedalīties apmaiņā, tai skaitā - daļēji vai pilnībā īstenot attālināti.   

Visi Koledžas izglītojamie, darbinieku, pakalpojumu sniedzēji un apmeklētāji tiek rosināti sekot 

roku higiēnas prasību ievērošanai.  

Koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinficējošo līdzekļu pieejamību nodrošina Īpašnieks, 

ievērojot Koledžas klātienes nodarbību laiku.  

Koledža neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un darbinieku dalību klātienes 

pasākumos un aktivitātēs ārpus Koledžas, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanās Koledžas 

telpās. 

Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, 

kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus. Detalizētu informāciju par 

lietotni var iegūt, apmeklējot tīmekļvietni https://www.apturicovid.lv  

Šī Kārtība tiek nopublicēta Koledžas tīmekļa vietnē www.koledza.lv, kā arī izsūtīta Koledžas 

izglītojamiem uz izglītojamo grupu e-pasta adresēm un darbiniekiem uz e-pasta adresēm.  
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