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NOTEIKUMI 

Smiltenē 

 

2020.gada 28. augustā                                                                                      Nr. 1/2020 

 

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas 

nodrošināšanas kārtība 
 

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumiem 

Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

 

 

 

I Vispārīgie noteikumiem 

 

1. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas kārtība nosaka, 

kādā Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra (turpmāk – izglītības iestāde) 

darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji rīkojas, lai mazinātu 

infekcijas saslimšanas riskus, kā arī rīcību, ja ir radušās aizdomas par kādas jau inficētas 

personas atrašanos izglītības iestādē. 

2. Kārtības mērķis ir mazināt iespējamos Covid-19 inficēšanās riskus. Nodrošināt interešu 

izglītības programmas procesu, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai un izglītojamo 

vajadzībām. 

3. Kārtība nosaka konkrētas veicamās darbības, kas jāievēro visām izglītības procesā 

iesaistītajām pusēm, pretējā gadījumā tiek provocēta situācija, kas var ietekmēt visas 

sabiedrības veselību un drošību. 

 

 

 

II Izglītības procesa organizēšana 

 

4. Smiltenes BJIIC  organizē darbu klātienē, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 360 un VISC 

izstrādātos Ieteikumus piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un 

nodarbību īstenošanai. 
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5. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: 

informēšana, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

6. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai 

izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai 

saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja 

izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus. 

7. Interešu izglītības noarbību dalībnieku skaitu nosaka BJIIC, ņemot vērā konkrētās vietas, 

telpu, aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus apstākļus konkrētajā 

situācijā. 

8. Nodarbības rīko katrai interešu izglītības grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos, 

drūzmēšanos koplietošanas telpās (tualetēs, gaiteņos, garderobēs). 

9. BJIIC nodrošina nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti, atbilstoši Noteikumu Nr. 360 

prasībām. 

10. Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās ievēro 2m 

distancēšanos un nedrūzmēšanos. 

11. Vairāku dziedātāju grupa, kora dziedātāji un vokālo ansambļu dalībnieki ievēro 2m distanci. 

12. Vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos var neievērot dejotāji un instrumentālās 

mūzikas kolektīva dalībnieki (MK not. Nr. 360 6.2.8.apakšpunkts). 

13. Nodarbības notiek pēc BJIIC apstiprināta nodarbību grafika. Nodarbību ilgums iekštelpās 

nepārsniedz divas mācību stundas (ar pārtraukumu pēc katras mācību stundas), pārtraukuma 

laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes. 

14. Izglītojamie lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba 

materiālus, darba rīkus u.c. piederumus. Izglītojamie savas drošības un veselības nolūkos 

var izmantot mutes un deguna aizsegu. 

 

 

 

III Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē 

 

15. Ja iestādes 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 Iestādes atbildīgo personu un 

sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanās režīmu. Ja ir iespējams 

kontakts ar citiem cilvēkiem Iestādē vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas 

masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta 

norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbanespējas lapu). 

16. Ja izglītojamajam, atrodoties nodarbībā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums), interešu izglītības programmas vadītājs: 

• izolē izglītojamo 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 mutes un deguna 

aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku; 

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

izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu. 

17. Ja darbiniekam vai izglītojamajam Iestādē vai nodarbības norises vietā ir konstatēti nopietni 

veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. 

18. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās 

aizdomas par grupveida saslimšanu, interešu izglītības programmas vadītājs rīkojas atbilstoši 

Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā 

klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes un deguna aizsegus, atbilstoši 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. 

 

 

 

IV Personiskā atbildība 

 

19. Darbinieku, izglītojamo, izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju pienākums pastiprināti 

pievērst uzmanību personīgajai higiēnai, izvairoties no iespējas būt slimības pārnēsātājiem, kā arī 

pastiprināti sekot savam veselības stāvoklim. Nepieciešamības gadījumā nekavējoties sazināties ar 

savu ģimenes ārstu. 

20. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, tualetes 

apmeklējuma vai pastaigas ārā. Roku mazgāšana jāveic vismaz 40 sekundes. Roku nosusināšanai 

jālieto vienreiz lietojamie dvieļi. 

21. Pēc iespējas izvairīties no drūzmēšanās nodarbību norises vietās. 

22. Ja izglītojamajam ir aizdomas par veselības stāvokļa pasliktināšanos vai parādās kādi simptomi, 

kas saistīti ar elpceļu infekcijas slimību, kā arī izglītojamais bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku, 

kategoriski aizliegts ierasties uz nodarbībām. 

23. Iestādes apmeklētājiem ir jāievēro plūsmas organizācija, atbilstoši konkrētas nodarbības norises 

vietas norādēm. 

24. 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.   

 

 

 

 

 

              Smiltenes BJIIC direktore                                                      I. Sīmane 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


