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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Daugavpilī 

 
12.10.2021.              Nr.1.6/22 
 

Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Daugavpils būvniecības tehnikumā 

 
 Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas   

 likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu 

 Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
 infekcijas izplatības ierobežošanai" 113.1.punktu 

 
I.Vispārīgie  jautājumi 

 
1. Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils būvniecības tehnikumā 
(turpmāk – kārtība) nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu 
Covid-19 infekcijas izplatību Daugavpils būvniecības tehnikuma programmu īstenošanas vietā 
Jātnieku ielā 87, Daugavpilī ( turpmāk – Tehnikums). 
2. Kārtība ir saistoša izglītojamajiem, nodarbinātajiem (pedagogi, atbalsta personāls, 
administrācija) un citām personām, kuras var būt vai ir tieši saistītas ar Tehnikuma ikdienas 
darbu. 
3. Kārtībā lietotie termini: 
 Kontaktpersona – cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai 
uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties. Covid-19 gadījumā tā ir 
persona, kura bijusi augsta inficēšanas riska kontakts (skatīt tabulu) ar personu, kurai konstatēta 
SARS-CoV-2 vīrusa (Covid-19 izraisītāja) klātbūtne. Covid-19 gadījumā kontaktpersona 
pakļauta mājas karantīnai un medicīniskajai novērošanai. 
 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. Covid-19 gadījumā kontaktpersonai pēc pēdējā kontakta ar 
Covid-19 inficētu personu nosaka 14 dienas ilgu mājas karantīnu. Izglītojamam mājas karantīnu 
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noslēdz pēc Covid-19 testa, kas veikts ne agrāk kā septītajā dienā pēc mājas karantīnas 
uzsākšanas, ja testa rezultāts ir negatīvs. 
 Izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, 
uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot 
atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. 
 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.  
4. Izglītojamie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās klātienē var piedalīties ar 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai Tehnikuma skrīninga ietvarā veiktu 
Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs, vai ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa 
rezultātu. 
5. Nodarbinātie izglītības procesā profesionālās izglītības programmās var piedalīties ar 
sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, līdz 2021.gada 19.oktobrim ar Covid-
19 testēšanas sertifikātu vai ar negatīvu SARS CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 
stundām, no 2021.gada 20.oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ar testēšanas sertifikātu. Pēc 
2021.gada 15.novembra darba izpildei klātienē būs derīgs tikai derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts. 
6. Trešo personu uzturēšanās Tehnikuma iekštelpās ir ierobežota. Tehnikumā drīkst ieiet tikai 
personas, kurām nav elpceļu infekcijas slimības pazīmes un kurām nav noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai izolācija, uzrādot derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu vai negatīvu testēšanas rezultātu. 
7. Izglītojamie un darbinieki tiek informēti par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, 
par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās 
elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā. 
8. Īstenojot COVID-19 infekcijas profilaktiskus, piesardzības un ierobežošanas pasākumus, 
ievēro Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", Ministru kabineta 2021.gada 
9.oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, Izglītības un 
zinātnes ministrijas ieteikumus, citus ārējos normatīvos aktus un šo kārtību.   

 
II. Tehnikuma profilakses pasākumi 

 
9. COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Tehnikumā tiek izmantotas piecas ieejas 
personu (darbinieku, pedagogu un izglītojamo) kustības organizācijai, nodrošinot plūsmu 
nepārklāšanos un distancēšanās ievērošanu: 

- Ieeja pirmajā korpusā: 
- Ieeja otrajā korpusā; 
- Ieeja trešajā korpusā; 
- Ieeja ceturtajā korpusā: 
- Ieeja piektajā korpusā: 

10. Pie ieejām atrodas dezinfekcijas posteņi, kuri aprīkoti ar dezinfekcijas līdzekļiem, 
vienreizējām maskām, instrukcijām drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai (par roku mazgāšanu un par pareizu sejas maskas lietošanu un t.t.) 
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11. Ienākot Tehnikumā, izglītojamie un izglītības iestādes darbinieki, apmeklētāji veic roku 
dezinfekciju atbilstoši tam ierīkotās vietās. 
12. Katrā dezinfekcijas postenī dežurē Tehnikuma direktora rīkojumā noteiktās atbildīgās 
personas, kuras uzrauga, vai personas dezinficē rokas, un nepieciešamības gadījumā piedāvā 
vienreizējās maskas.  
Gadījumā, ja atbildīgā persona konstatē izglītojamā elpceļu saslimšanas simptomus, tad 
izglītojamo nosūta uz medicīnas punktu (2.korpus 110. kab.).   
13.  Tehnikuma direktora rīkojumā noteiktās atbildīgās personas dežūras laiks: pirmā maiņa no 
plkst.8:15 līdz plkst. 8:40, otra maiņa no plkst. 15:00 līdz plkst. 15:30. 
14.  Ārkārtējās situācijas laikā tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas 
maskas Tehnikumā gan stundu/nodarbību laikā, gan ārpus tām jālieto visiem izglītojamajiem un 
nodarbinātajiem, apmeklētājiem.  
 Sejas masku var nelietot:  
  - fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā un sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta 
pasākumos (šis izņēmums attiecināms uz jebkura veida fiziskajām nodarbībām un  nodarbošanos 
ar sportu; 
  - mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā 
15. Tehnikumā nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu astronomiskās stundas ietvaros 
atbilstoši Tehnikumā apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam 
un ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 koncentrācija gaisā pārsniedz 
1000 ppm. 
16. Pastiprināti tiek uzkoptas un dezinficētas telpas, saskaņā ar izstrādāto dezinfekcijas un 
higiēnas plānu. Regulāri tiek dezinficētas mobilo iekārtu virsmas (planšetdators, datora virsma). 
17. Mācību process tiek organizēts katrai izglītojamo grupai vienā telpā. Izglītības procesā un 
pasākumos Tehnikumā vienlaikus vienā telpā neatrodas dažādu grupu izglītojamie, šo principu 
ievērojot arī ārtelpās, starpbrīžos vai ārtelpu nodarbību laikā. 
18. Tehnikumā regulāri organizē izglītojamo un nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību 
profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. 
Tehnikuma ārsta palīgs ir atbildīgs par sadarbību un nepieciešamās informācijas sniegšanu 
laboratorijai, kura veic testēšanu.   
19. darbinieks (amatpersona), studējošais vai izglītojamā asistents, kurš noteikts kā 
kontaktpersona, var neievērot mājas karantīnas nosacījumus, lai veiktu darba pienākumus vai 
piedalītos studiju procesā klātienē, ja līdz desmitajai dienai kopš pēdējā kontakta ar inficēto 
personu vai personu, par kuru ir pamatotas aizdomas par inficēšanos (turpmāk - inficētā 
persona), tiek ievērots viens no šādiem Covid-19 testēšanas algoritmiem un izpildītas attiecīgas 
prasības: 

19.1.1. iespējami ātrāk pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veic RNS vai 
antigēna testu un līdz negatīva testa rezultāta saņemšanai ievēro mājas karantīnu. 
Trešajā vai ceturtajā dienā veic atkārtotu RNS vai antigēna testu, kā arī: 
19.1.12. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas vairāk 
par vienu personu; 
19.1.13. neveido ciešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas un 
izvairās izmantot sabiedrisko transportu; 
19.1.14. septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms darba 
dienas, maiņas vai klātienes studiju dienas sākuma veic skrīninga testēšanu darba devēja 
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vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā ar antigēna testu;Ja 
izglītojamais vai nodarbinātais ir kontaktpersona, tad persona ir pakļauta mājas 
karantīnai un medicīniskajai novērošanai. 

191. Darbinieki, kuri strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas) un 
kuriem darba devējs neorganizē skrīninga testēšanu vai kuriem tā nav veikta pēdējo 72 stundu 
laikā, ierodoties darba vietā, apliecina, ka viņiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, 
nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju. Klātienē strādājoša darbinieka 
pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam ir apstiprināta inficēšanās vai ir 
pamatotas aizdomas, ka tas ir inficēts ar SARS-CoV-2 vīrusu, ieskaitot gadījumus, ja ir pozitīvs 
antigēna testa rezultāts; 
192. Darbiniekiem, tai skaitā brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri veic 
darba pienākumus klātienē, izglītojamajiem, nepieciešams uzrādīt primārās vakcinācijas, 
balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; 
20. Ja izglītojamais vai nodarbinātais ir kontaktpersona, tad persona ir pakļauta mājas karantīnai 
un medicīniskajai novērošanai.  
201. Sadarboties ar vecākiem, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem un 
fondiem izglītojamo drošības jautājumos. 
 

III. Rīcība, ja testēšanā tiek konstatēta persona, kura inficēta ar Covid-19 
 
21. Ja Tehnikums saņem no izglītojamā, izglītojamā likumīgā pārstāvja vai darbinieka 
informāciju par saslimšanas gadījumu ar Covid-19 infekciju vai saņem informāciju no 
laboratorijas, kas veic izglītojamo un darbinieku skrīningu Tehnikumā, par iespējamu Covid-19 
infekcijas gadījumu iestādē, direktors vai direktora norīkota persona nekavējoties sazinās ar 
SPKC. 
22. Visi izglītojamie no grupas, kur, testējot apvienoto paraugu, ir konstatēts pozitīvs Covid-19 
testa rezultāts, tiek uzskatīti par kontaktpersonām, t.sk. personas, kas līdz 48 stundām pirms 
apvienotā parauga nodošanas atradās augsta inficēšanās riska kontaktā ar konkrēto grupu, kā arī 
pedagogi un citu grupu izglītojamie, kuri bijuši augsta inficēšanās riska kontaktā ar šīs grupas 
izglītojamiem, t.sk. personas ar sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
23. Tehnikums nekavējoties sagatavo un nosūta SPKC kontaktpersonu sarakstu par 
izglītojamajiem no grupas, kur ir konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts (saraksts tiek 
sagatavots par katru grupu atsevišķi). Kontaktpersonu sarakstā tiek iekļauti: 

- izglītojamie, kuri piedalījušies skrīningā testēšanā; 
- izglītojamie, kuri skrīninga testēšanā nav piedalījušies sakarā ar sadarbīgspējīga 

vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāta esību; 
- Tehnikuma darbinieki (pedagogi) vai citu grupu izglītojamie, kuriem ir bijis 

augsta inficēšanās riska kontakts ar attiecīgo grupu un uz kuriem arī attiecas mājas 
karantīna un testēšana. 

24. Tehnikums informē kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību 
ievērot mājas karantīnu un nepieciešamību sazināties ar ģimenes ārstu, lai noformētu 
darbnespējas lapu vai gadījumā, ja tiek novēroti slimības simptomi. Par minēto nosūta 
informāciju e-klasē. 
 
IV. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums izglītojamajam 



5 

 

 
25. Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas 
trūkums vai paaugstināta temperatūra), viņš klātienes nodarbības apmeklēt nedrīkst. 
26.  Ja izglītojamajam, atrodoties Tehnikumā parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 
(drudzis, klepus, elpas trūkums), izglītojamajam ir pienākums nekavējoties: 

26.1. pazinot pedagogam, kurš vada stundu par savu pašsajūtu; 
26.2. obligāti lietot sejas aizsargmasku; 
26.3. nepieļauj kontaktus ar citiem izglītojamajiem; 
26.4. ievērojot nepieciešamo distanci (2 metri), pedagoga pavadībā doties uz medpunkta 

izolācijas telpu (2.korpus, kab.110.); 
26.5.  ja medpunktā izglītojamajam konstatē nopietnus veselības apdraudējumus, ārsta 

palīgs izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (tālr. 113). 
27. Ja par izglītojamo, kurš atrodas Tehnikumā saņem informāciju no laboratorijas par  
saslimšanu ar Covid-19, tad izglītojamajam ir pienākums nekavējoties: 

27.1. nepieļaut kontaktus ar citiem izglītojamiem, Tehnikuma darbiniekiem; 
27.2. obligāti lietot sejas aizsargmasku; 
27.3. ievērojot nepieciešamo distanci (2 metri), pedagoga pavadībā doties uz medpunkta 

izolācijas telpu (2.korpus, kab.110.); 
27.4. ja medpunktā izglītojamajam konstatē nopietnus veselības apdraudējumus, ārsta palīgs 

izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (tālr. 113). 
27.5. tālākā rīcība atbilstoši SPKC rekomendācijām personām, kuras ir inficētas ar SARS-

CoV-2 vīrusu https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem. 
28.  Gadījumā, ja izglītojamais ir nepilngadīgs, atbildīgā persona telefoniski sazinās ar 
izglītojamā vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem, kuru pienākums personīgi ierasties pēc 
izglītojamā un sazināties ar ģimenes ārstu par turpmāko ārstēšanu. 
29. Gadījumā, ja izglītojamajam konstatē nopietnus veselības apdraudējumus ārpus medpunkta 
darba laika, atbildīgā persona izsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (tālr. 113). 
30. Tehnikuma darbinieks, kurš saņēmis informāciju par izglītojamā inficēšanos ar Covid-19, 
nekavējoties informē par to Tehnikuma direktores vietnieku mācību darba un audzināšanas jomā, 
kritiskās situācijās direktori. 
31. Tehnikuma apkopes personāls, pielietojot sejas aizsargmasku un cimdus, veic mācību telpās, 
kurās atradās saslimušais izglītojamais, dezinfekciju, kvarcošanu, telpu vēdināšanu. 
32. Pēc slimošanas izglītojamais var turpināt mācības Tehnikumā, uzrādot ārsta zīmi 027/U, 
kuru nodot grupas audzinātājam.  
 

V. Rīcība gadījumos, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums 
darbiniekam 

 
33. Ja darbiniekam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums 
vai paaugstināta temperatūra), darbinieks telefoniski informē  Personāla un lietvedības daļas 
vadītāju/administrāciju par slimības pazīmēm, sazinās ar ģimenes ārstu. Darbiniekam ir 
pienākums nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu un vienoties par turpmāko rīcību. 
34. Ja Tehnikuma darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas 
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai saņem informāciju par inficēšanos ar 
Covid-19, darbinieks pārtrauc darba pienākumu veikšanu, telefoniski informē  Personāla un 

https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem
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lietvedības daļas vadītāju/administrāciju par slimības pazīmēm un, lietojot sejas masku vai mutes 
un deguna aizsegu, pēc iespējas novēršot komunikāciju ar citiem Tehnikuma darbiniekiem, 
ievērojot nepieciešamo distanci (2 metri), dodas mājās. 
35. Tehnikuma apkopes personāls, pielietojot sejas aizsarg masku un cimdus veic darbinieka vai 
pedagoga darba vietas dezinfekciju un kvarcošanu, telpu vēdināšanu. 
36.  Darbiniekam vai pedagogam ir pienākums nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu un 
vienoties par  turpmāko rīcību. 
37. Ja darbiniekam tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze vai aizdomas par Covid-19 infekciju, 
darbiniekam ir pienākums ievērot SPKC rekomendācijas personām, kuras ir inficētas ar SARS-
CoV-2 vīrusu https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem un ģimenes  ārsta norādījumus, kā arī 
Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības. 
38. Darbinieks var turpināt darba pienākumu pildīšanu tikai ar ārsta norādījumu (ārsts it 
noslēdzis darbnespējas lapu). 
 

 
 
 

VI. Tehnikumā noteiktie individuālie profilakses pasākumi 
 

39. Rekomendēt, šķaudot vai klepojot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, pēc 
lietošanas izmantoto salveti izmetiet (speciālā konteinerā) un nekavējoties nomazgājiet rokas ar 
ziepēm un ūdeni. 
40. Rekomendēt, ja nav pieejamas salvetes, šķaudot vai klepojot, aizklāt muti un degunu nevis 
ar plaukstu, bet ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu. 
41. Ar nemazgātām rokam nepieskarties mutei, acīm un degunam. 
42. Regulāri un rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni, lai izvairītos no vīrusa pārnešanas ar 
rokām uz savu seju vai citiem cilvēkiem. 
43. Gadījumos, kad ūdens nav pieejams, roku tīrīšanai izmantot spirtu saturošus dezinfekcijas 
līdzekļus vai speciālās mitrās salvetes. 
44. Vērst uzmanību biežai roku mazgāšanai - pirms ēšanas vai dzeršanas, pēc tualetes 
apmeklēšanas, pirms un pēc darba ar datorklaviatūru un peli, telefonu. 
45. Ieteikt izvairīties no kontakta ar personu, kurai ir saslimšanai līdzīgi simptomi, vai uzturēties 
vairāk nekā 2m attālumā. 

 
VII. Noslēguma jautājumi 

46. Kārtībā stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. 
47. Ar šīs kārtības stāšanos spēkā, atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 31.augusta kārtību 
Nr.1.6/18 „Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils būvniecības 
tehnikumā”. 
 
Direktore                                            I. Ostrovska  
 
Izstrādāja: J.Laizāns 
 
*Konsolidēta versija ar 25.01.2022. grozījumiem Nr.1.6/1 

https://www.spkc.gov.lv/lv/pacientiem

