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Par drošības pasākumiem konsultācijās un valsts pārbaudījumos 

 

Pamatojoties uz  2020. gada 9. jūnija  Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  Izglītības un 

zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas sagatavotajiem “Ieteikumi 12.klašu izglītojamo un 

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu valsts pārbaudījumu organizēšanai un norisei 2020./2021. 

mācību gadā”, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, ir atļautas klātienes konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts 

pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un plānoto eksāmenu norise. 

Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku veselības saglabāšanu un nepieļautu infekcijas 

izplatīšanos:  

1. uzdodu: 

1.1. pedagogiem, kuri ir iesaistīti konsultāciju un eksāmenu norisē, iepazīties un pilnā apjomā 

izpildīt “Drošības pasākumi konsultāciju un eksāmenu norises laikā“ (pielikums Nr.1);                    

1.2. direktora vietniecei V.Narkevičinai nodrošināt izglītojamo instruēšanu par „Drošības 

pasākumiem konsultāciju un eksāmenu norises laikā”  veikt izglītojamo vizuālo skrīningu 

pirms dalības konsultācijās/ eksāmenos, saņemt izglītojamo parakstītus “Apliecinājums par 

veselības stāvokli”; 

1.3. izglītojamiem, kuri ierodas uz konsultācijām un eksāmeniem, iepazīties ar „Drošības pasākumi 

konsultāciju un eksāmenu norises laikā”, parakstīt “Apliecinājums par veselības stāvokli” 

(pielikums Nr.2.) un uzrādīt veiktā testa rezultātu vai ģimenes ārsta izziņu; 

1.4. izglītojamiem, kuri paliek dienesta viesnīcā, parakstīt “Apliecinājums par drošības pasākumu 

ievērošanu dienesta viesnīcā” (pielikums Nr.3). 

 

2. apstiprinu kā obligāti izpildāmus: 

2.1.Drošības pasākumi konsultāciju un eksāmenu norises laikā ( pielikums Nr.1) 

2.2.Apliecinājums par veselības stāvokli(pielikums Nr.2) 

2.3.Apliecinājums par drošības pasākumu ievērošanu dienesta viesnīcā (pielikums Nr.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Direktore       R.Krūkle 
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Pielikums Nr.1. 

Rīkojumam Nr.3-1/22 

  

Drošības pasākumi konsultāciju un eksāmenu norises laikā 

 

Pamatprincipi, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, ir: 

1. Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana; 

2. Distancēšanās; 

3. Higiēnas nodrošināšana; 

4. Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana. 

 

Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana 

1. Klātienes konsultācijās (turpmāk – konsultācijas) un valsts pārbaudījumos (turpmāk – eksāmeni)  

netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Ierodoties skolā 

direktora vietniece V.Narkevičina veiks vizuālo apskati, lai identificētu personas ar akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (piemēram, klepus, drudzis, elpas trūkums). Izglītojamiem, 

kuriem apskates laikā tiks identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, netiks 

ielaistas izglītības iestādē, un tām tiks rekomendēts telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu. 

2. Konsultācijās un eksāmenos netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne atbilstoši 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta 

rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam. Lai nodrošinātu 

šīs prasības izpildi, izglītības iestāde var piesaistīt pašvaldības policijas darbiniekus, kuri 

kontrolē minētā rīkojuma 4.12. apakšpunkta izpildi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles 

centra iepriekš sniegtajai informācijai. 

3. Ierodoties uz konsultācijām un eksāmeniem, izglītojamie paraksta Apliecinājumu, kurā informē 

par savu veselības stāvokli un iespējamiem kontaktiem. 

4. Izglītojamiem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 pacienti vai Covid-19 

pacienta kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu papildtermiņā, pamatojoties 

uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu. 

 

Distancēšanās, higiēnas un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana 

 

5. Apmeklējot konsultācijas, eksāmenus izglītojamiem pastiprināti pievērst uzmanību higiēnas 

ievērošanai: 

5.1.Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, 

pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma; 

5.2.Ja nav iespējams nomazgāt rokas – dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas 

līdzekļiem. Roku dezinfekciju veikt pie skolas ieejas durvīm, eksāmenu un konsultāciju 

telpās; 

5.3.Skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un 

baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri  tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas 

līdzekļus; 

5.4.Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

5.5.Ievērot 2 metru distanci vienam no otra gan konsultāciju, eksāmenu norises telpā, gan 

pārtraukumos skolas koplietošanas telpās. 

5.6.Sanitārajos mezglos uzturēties ne vairāk kā 2 personām vienlaicīgi. 

6. Skola pilnā apjomā ir nodrošināta ar sejas maskām. Izglītojamie ir tiesīgi izvēlēties tās lietot vai 

nē, ja konsultācija vai eksāmens ilgst līdz 3 stundām. Ja konsultācijas un eksāmens ilgst ilgāk 

par 3 stundām sejas maskas ir jālieto obligāti. Izglītojamais var izvēlēties lietot 

vienreizlietojamās sejas maskas. Sejas masku nomaiņu (ja nepieciešams) veic eksāmenu posmu 

starplaikā, savācot visas izlietotās maskas dubultā maisā un nodrošinot roku dezinfekciju pēc 

maskas noņemšanas. 

7. Lietojot sejas maskas, ievērot šādus lietošanas nosacījumus: 



 

7.1.Sejas maskas lietošanas mērķis ir nevis pasargāt sevi no inficēšanās, bet pasargāt no 

inficēšanās apkārtējos. Tā ir solidaritātes izpausme.  

7.2.Sejas maskai pilnībā ir jānosedz seja no deguna līdz zodam.  

7.3.Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas ir jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai 

jāizmanto spirtu saturošs roku dezinfekcijas līdzeklis, kura sastāvā ir 70 % etanola šķīdums.  

7.4.Sejas masku noņem no aizmugures, izmantojot maskas fiksējošas saites. Nedrīkst pieskarties 

maskas vidusdaļai un priekšpusei. 

7.5.Sejas masku maina pēc 2-3 stundām vai tiklīdz maska kļūst mitra. 

7.6.Vienreiz lietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti un pēc lietošanas tās ir jāizmet norādītajā 

vietā. 

8. Nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana eksāmenu un/vai 

konsultāciju laikā. Izglītojamie konsultāciju un/vai eksāmenu laikā izmanto individuālu fasētā 

ūdens iepakojumu. 

9. Izglītojamie konsultācijās un eksāmenos lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos 

rakstāmpiederumus.  

 

Izglītojamo izmitināšana dienesta viesnīcās, ja tas ir nepieciešams 

 

10. Izmitināšanu dienesta viesnīcās izmantot tikai gadījumos, ja nav citu iespēju nodrošināt 

izglītojamo savlaicīgu nokļūšanu uz konsultācijām un/vai eksāmenu. 

11. Izmitinot izglītojamos dienesta viesnīcā ievēro šādus principus: 

 vienā istabiņā izvieto ne vairāk kā 2 personas; 

 koplietošanas telpas izmantot tikai nepieciešamības gadījumos un netiek pieļauta izglītojamo 

pulcēšanās koplietošanas telpās; 

 koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2m distances 

ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos; 

 dienesta viesnīcas telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespējas ar siltu ūdeni un ziepēm, kā 

arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 

 

Rīkojumam Nr.3-1/22 

 

Aizkraukles Profesionālajai vidusskolai 

 

___________________________ 
(audzēkņa  vārds, uzvārds) 

 
 

___________________________ 
(grupa) 

 

___________________________ 
(personas kods) 

 

APLIECINĀJUMS PAR VESELĪBAS STĀVOKLI 

 

Ar šo apliecinu, ka laika periodā, kad apmeklēju centralizēto/ kvalifikācijas eksāmenu konsultācijas 

un eksāmenus, man nav noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija atbilstoši 2020. 

gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. 

apakšpunktam*, kā arī dotajā mirklī nav akūtu elpceļu infekciju pazīmes. Esmu nodevis analīzes un 

saņēmis atbildi, ka „Nav atrasta koronarvīrusa SARS CoV-2 RNS“.  

 

________________________________   _____________________ 

( datums)      (paraksts) 

 

 

 

*4.12. personām jāveic īpaši epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai skaitā: 

4.12.1. personām, kuras ieradušās no ārvalstīm: 

4.12.1.1. 14 dienas jānodrošina pašizolācija dzīvesvietā. Šajā laikā jāuzturas 

dzīvesvietā un nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur 

uzturas liels skaits cilvēku; 

4.12.1.1.1 noteikt, ka šā rīkojuma 4.12.1.1. apakšpunkts neattiecas uz Latvijas 

valstspiederīgajiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri pēdējo 

14 dienu laikā nav apmeklējuši citas valstis, izņemot Latviju, Lietuvu vai Igauniju; 

4.12.2. personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas 

slimības kontaktpersonas: 

4.12.2.1. 14 dienas jānodrošina pašizolācija dzīvesvietā (mājas karantīna) un 

pieejamība, lai varētu sazināties un sadarboties ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības 

personām. Šajā laikā jāuzturas dzīvesvietā, nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām un 

publiskām vietām un telpām, kā arī vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku; 

4.12.3. personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj 

ārstēšanos mājās: 

4.12.3.1. jāatrodas stingrā izolācijā. Šajā laikā nedrīkst pamest dzīvesvietu un jābūt 

pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. 

Jāievēro ģimenes ārsta vai citu ārstniecības personu norādījumi. Izolāciju drīkst 

pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums.Nr.3 

Rīkojumam Nr.3-1/22 

 

 

 

APLIECINĀJUMS PAR DROŠĪBAS PASĀKUMU IEVĒROŠANU DIENESTA 

VIESNĪCĀ   
 

Apliecinu, ka uzturoties Aizkraukles Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā, lai 

apmeklētu centralizēto/kvalifikācijas eksāmenu konsultācijas un eksāmenus, ievērošu 

Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus:  

1. Izmitināšanu dienesta viesnīcās izmantot tikai gadījumos, ja nav citu iespēju 

savlaicīgi nokļūt uz konsultācijām un/vai eksāmenu. 

2. Dzīvojot dienesta viesnīcā ievērot šādus principus: 

 vienā istabiņā dzīvo ne vairāk kā 2 personas; 

 koplietošanas telpas izmantot tikai nepieciešamības gadījumos un nepulcēties 

koplietošanas telpās; 

 koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošanu plānot, lai nodrošinātu 2m 

distances ievērošanu un nepieļautu pulcēšanos; 

 regulāri veikt roku mazgāšanas ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī lietot roku 

dezinfekcijas līdzekļus; 

 akūtu elpceļu infekcijas gadījumos nekavējoties sazināšos ar ģimenes ārstu. 
 

 

Vārds, uzvārds  ______________________ 

Datums ______________________ 

Paraksts ______________________ 

 

 


