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Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

prasības Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes 

Daugavpils medicīnas koledžā” 
 

(kārtība izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), IZM 2021.g. 21.08., 2021.g. 

07.10. “Ieteikumiem studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022.akadēmiskajā gadā”). 

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1.Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Daugavpils Universitātes aģentūrā 

“Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” (turpmāk tekstā –  DU DMK) Covid-

19 infekcijas ierobežošanai izglītības procesa īstenošanas laikā klātienē un attālināti. 

 

1.2. Kārtība ir saistoša visam DU DMK personālam, studējošiem, apmeklētājiem un personām, 

kas uzturas DU DMK telpās. 

 

1.3.Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un precizēta, un tajā 

noteiktie ierobežojumi mainīti. 

 
 

2. Studiju procesa organizācija 

 

 

2.1. Studiju process DU DMK tiek īstenots klātienē epidemioloģiskā drošā vidē, ievērojot 

valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un aktuālos MK noteikumus Nr. 662. 

 

2.2. DU DMK ir noteikts atbildīgais par testēšanas procesa organizēšanu.  

 

2.3. Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas un personas, kurām ir 

negatīvs testa rezultāts, tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, 

izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un 

personu apliecinošu dokumentu.  

 



2.4. DU DMK, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas 

specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu 

pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, (piemēram, lai nebūtu liels studējošo skaits vienā telpā 

vienlaicīgi), nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte. Aktuālā informācija tiek ievietota 

DU DMK tīmekļvietnē www.dmk.lv, e-pastos, pa tālruni, tajā skaitā ārvalstu studējošiem un 

docētājiem. 

 

2.5. Studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar derīgu 

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. No 2021.gada 11.10. līdz 2021.gada 

15.11. klātienes nodarbībās var piedalīties audzēkņi, izglītojošie, pārslimojošie un arī ar negatīvu 

Covid-19 testu arodizglītības programmas “Māszinības”, kurš veikts pēdējo 72 stundu laikā 

atbilstoši SPKC testēšanas algoritmam un tas ir negatīvs. Izglītības darbinieki un pakalpojuma 

sniedzēji, kuri uzsākuši, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, testi tiek nodrošināti valsts 

apmaksāta rutīnas skrīninga ietvaros. Izglītības darbinieki un pakalpojuma sniedzēji, kuri nav 

uzsākuši vakcināciju, testus apmaksā no saviem līdzekļiem. Pēc 2021.gada 15.novembra 

klātienes nodarbībās varēs piedalīties tikai tie studējošie un personāls, kuriem ir spēkā esošs 

sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

 

2.6. Studējošie, akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu 

sniedzēji, kas nonāk saskarsmē ar studējošajiem, iesaistītie koledžas programmu īstenošanā, 

klātienē koledžas telpās (tai skaitā dienesta viesnīcās) uzturas tikai ar spēkā esošo Covid-19 

sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.  

 

2.7. Personām, kam ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju, ģimenes vai 

ārstējošais ārsts virza slimības gadījuma izskatīšanu klīniskās universitātes slimnīcas konsīlijā. 

Ja konsīlijs lemj par vakcinācijas atlikšanu, testus apmaksās valsts un personai netiek piemērota 

prasība par sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un tā var strādāt vai studēt 

klātienē ar testēšanas sertifikātu, bet jebkurā gadījumā ņemot vērā ārstējošā ārsta norādījumus.  

 

2.8. Ja students/audzēknis nav saņēmis testa rezultātus, viņš sazinās ar izglītības iestādes 

atbildīgo personu par testēšanu, lai noskaidrotu vai izglītības iestāde ir saņēmusi informāciju no 

laboratorijas un pirms došanās uz nodarbībām pārbauda informāciju LR E-veselības sistēmā. 

 

2.9. Ja studenta/audzēkņa testa rezultāts ir pozitīvs, viņš netiek pielaists pie Studiju 

programmu apguves, un pretepidemioloģiskos pasākumus veic SPKC un Veselības inspekcija. 

 

2.10. DU DMK telpās studentiem/audzēkņiem, pedagogiem un personālam obligāti jālieto  

sejas maskas. 

 

2.11. Lai novērstu vairāku grupu vai kursu vienlaicīgu atrašanos telpā vai tās tuvumā pirms un 

pēc nodarbības, studiju daļas atbildīgie darbinieki veido un salāgo nodarbību sarakstu, lai 

novērstu studējošo pulcēšanos un drūzmēšanos auditoriju tuvumā. 

 

2.12. Tālākizglītības procesu - pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas laikā īsteno klātienē epidemioloģijas drošā vai daļēji drošā vidē, maksimālais 

personu skaits grupā ir 30 cilvēki. Tālākizglītības nodarbībās DU DMK telpās ir atbildīgā Kursu 

organizatore. 

 

2.13. Lai nodrošinātu drošības pasākumus, tiek apkopota informācija par ārvalstu studējošo 

ierašanās laiku un uzturēšanās vietu, kā arī tiek sekots līdzi aktuālajai informācijai par valstu 

riska statusu SPKC tīmekļvietnē  (http://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-

http://www.dmk.lv/


covid-19-0). Atbildīgie par šo pasākumu nodrošināšanu ir DU DMK darbinieki, kuru tiešie darba 

pienākumi ir saistīti ar ārvalstu studējošiem. 

 

2.14. DU DMK bibliotēkas lasītavas apmeklētājiem jāievēro epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

 

2.15.  Grāmatas un citus izdevumus (turpmāk – grāmatas) ņemšanai uz mājām jāpasūta 

attālināti elektroniskajā katalogā.  

 

2.16.  Bibliotēkas lasītavā vienlaicīgi atļauts uzturēties 2 lietotājiem. Pirms ierašanās 

bibliotēkas lasītavā jārezervē darba vieta un laiks darbam ar datoru. 

 

2.17. ERASMUS studējošo apmaiņa tiek realizēta individuāli, izskatot katru pieteikumu, 

reaģējot uz Covid-19 situācijas izmaiņām dažādās valstīs un pielāgojoties katras konkrētas 

programmas specifikai. 

 

2.18. Darba komandējumi un Erasmus+ apmaiņas braucieni atbilstoši Slimību profilakses un 

kontroles centra (SPKC) noteiktajam ir plānojami uz valstīm, kurās 14 dienas pēc izbraukšanas 

no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā pašizolācija nav jāievēro. 

 

2.19. Netiek rekomendēts komandējumā doties uz valstīm, kurās ir jāievēro pašizolācija 14 

dienas pēc izbraukšanas no valsts vai valsts šķērsošanas tranzīta nolūkā. 

 

2.20.  Atgriežoties no ārvalstīm, jārīkojas atbilstoši valstī noteiktajām rekomendācijām, un ja 

tas ir nepieciešams 14 dienas jāpavada pašizolācijā. 

 

2.21. Publiskie pasākumi DU DMK tiek organizēti, ievērojot MK Noteikumos Nr.662 

noteiktās speciālās epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasības publiskajiem 

pasākumiem. Atbildīgie par šo prasību ievērošanu ir pasākumu organizatori. 

 

2.22. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā jāievēro šo pakalpojumu sniedzēju noteiktie 

epidemioloģiskās drošības informatīvie norādījumi. 

 

3. Prakšu organizācija  

 

3.1. Prakses tiek organizētas, piemērojot DU DMK Prakses nolikuma noteikumus. 

3.2. Praksēs klātienē atļaut piedalīties tikai personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu.  

 

3.3. Prakses tiek organizētas  studentiem (audzēkņiem) grupās vai individuāli (studiju procesa 

ietvaros), ievērojot 2.3. punkta nosacījumus un atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī un 

normatīvo aktu prasībām.  

 

3.4. Dodoties uz praksi, studenti (audzēkņi) paraksta apliecinājumu un piekrišanu (veidlapa 

pielikumā): 

3.4.1. Par Covid-19 simptomātikas neesamību un ārvalstu apmeklējumiem; 

3.4.2. Par to, ka ir Covid-19 sadarbspējīgs sertifikāts; 

3.4.3. Par to, ka ir informēts par iespējamību prakses laikā inficēties ar Covid -19; 

3.4.4. Piekrišanu, ka prakses laikā studenti var tikt norīkoti dažādu pienākumu veikšanai, tajā 

skaitā pacientu aprūpē un Covid-19 skartu pacientu aprūpē. 

 



3.5. Ja students (audzēknis) atsakās parakstīt apliecinājumu un piekrišanu vai nav atzīmējis visus 

apliecinājuma punktus, tad students  (audzēknis) netiek pielaists pie prakses. 

 

 

4. Dienesta viesnīcas izmantošana 
 

 

4.1. DU DMK dienesta viesnīcā izmitināšana notiek, ievērojot valstī noteiktos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus un MK noteikumus Nr.360, kā arī kārtību Covid-19 

ierobežošanai.   

 

4.2. Informācija par kārtību dienesta viesnīcā ievērošanu tiek izvietota pie ieejas, uz 

informatīvajiem stendiem un citās redzamās vietās. 

 

4.3. DU DMK dienesta viesnīcā tiek nodrošināta iespēja roku higiēnai, kā arī tiek izvietoti 

roku dezinfekcijas līdzekļi. 

 

4.4. 2021./2022. mācību gadā personu izmitināšana un dzīvošana dienesta viesnīcās notiek 

tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

 

4.5. DU DMK viesnīcā ir aizliegts uzturēties personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm. 

 

4.6.  Aizliegts izmantot DU  DMK dienesta viesnīcas telpas pašizolācijai. 

 

4.7. Studējošajiem, darbiniekiem, kā arī docētājiem pēc atgriešanās Latvijas Republikā no 

ārvalstīm jāseko informācijai Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) tīmekļvietnē un, 

nepieciešamības gadījumā, jāievēro noteiktā pašizolācija. 

 

4.8. Pēc kontakta ar Covid-19 infekcijas slimnieku aizliegts ierasties un uzturēties dienesta 

viesnīcā un klātienē kontaktēties ar citiem iemītniekiem, darbiniekiem, studējošajiem vai DU 

DMK personālu līdz pašizolācijas perioda beigām.  
 
 

5. DU DMK personāla rīcība infekcijas izplatīšanās ierobežošanai 
 
 

5.1. DU DMK ēkās un telpās ir aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības 

pazīmēm (paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus u.c.) kā arī pie noteiktas 

pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas. 

 

5.2.  Ja personai tiek konstatēta Covid-19 infekcija, nekavējoties par to jāinformē savs tiešais 

darba vadītājs. 

 

5.3. Atrodoties DU DMK ēkās un telpās, regulāri jāmazgā rokas un jāveic to dezinfekcija ar 

atbilstošiem līdzekļiem, bez noteiktas vajadzības neuzturēties ēkās. 

 

5.4. DU DMK nodrošina visiem studējošajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un 

citiem apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu, kā arī lietot roku dezinfekcijas līdzekļus. 

 

5.5. DU DMK ir izvietota pieejama un skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par 

higiēnu, kā arī rekomendācijas izmantot lietotni “Apturi Covid”. 

 

5.6. DU DMK jāievēro šādi pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

 



• jānodrošina regulāra vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros atbilstoši augstākās 

izglītības iestādes apstiprinātajam katras studiju telpu individuālajam vēdināšanas 

režīmam; 

• telpu ventilāciju veic vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros; 

• vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls; 

• vedināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu; 

• vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 

• starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

 

5.7. DU DMK regulāri veic telpu uzkopšanu, tajā skaitā, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

 

5.8. Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība- netiek pieļauta personu ar elpceļu 

infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne; informē nodarbinātās personas un studējošos par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem un individuāliem profilakses 

pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas 

pieejamību. 

 

5.9. IZM nodod studējošo datus NVD, lai iegūtu aktuālo informāciju par studējošo 

vakcinācijas aptveri, un sniedz šo informāciju augstskolām un koledžām. NVD ir tiesības slēgt 

vienošanās ar augstskolām par daru apmaiņu par augstskolas nodarbināto un studējošo 

pārslimošanas un vakcinācijas statusu. 

 

 

6. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts inficēšanās gadījums DU DMK 

 

 

6.1. Ja DU DMK 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 savu tiešo vadītāju un sazināties ar 

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

cilvēkiem, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. 

 

6.2. Ja DU DMK studējošajam parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra), studējošā pienākums ir pārtraukt studiju procesu un doties 

mājup, telefoniski informēt savu grupas vecāko un sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai vienotos 

par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem, tiek lietota sejas 

maska vai mutes un deguna aizsegs. 

 

6.3. Ja DU DMK darbiniekam vai studējošam tiek konstatēti nopietni veselības traucējumi, 

ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

 

6.4. Darbinieks vai studējošais var turpināt darbu vai studijas DU DMK tikai saskaņā ar ārsta 

norādījumiem. 

 

6.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairākiem studējošiem vai 

darbiniekiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, DU DMK nodrošina 

informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra Latgales reģionālās 

nodaļas epidemiologam un turpmāk ievēro sniegtās rekomendācijas. 

 

6.6. Lai tiktu ārā no karantīna- izglītojamie var nodot 7.dienā un uzradot negatīvo testu, 

atgriezties koledžā (bez ārsta zīmes un nosūtījuma). Negatīva testa gadījumā varēs atgriezties 

klātienes mācībās. Ģimenes ārsta zīme vairs nebūs nepieciešama. Pakalpojumi sniedzēji, kuri 



vēl nav vakcinējušies, pārejas periodā no 11.10. līdz 15.11. arī varēs veikt valsts apmaksātus 

testus, ja būs uzsākuši vakcinācijas procesu. Kontaktpersonas (personas, kas 48 st.laikā bija 

kontaktā ar Covid-19 pecientu) jau 7.karantīnas dienā varēs veikt testu laboratorijā bez ģimenes 

ārsta norīkojuma. Jā piesakās uz individuālo testu laboratorijā: https://www.vmnv1.gov.ev/ev/-

valsts-apmaksātas-Covid-19-analīzes-kam-tas-veic-un-ka-jarikojas.  
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1.pielikums 

 

STUDENTA (AUDZĒKŅA) APLIECINAJUMS UN PIEKRIŠANA 

 

Ierodoties ________________________________________________________ 
                                                                                                    (prakses vieta)  

veikt studējošo praksi, ar savu parakstu apliecinu, ka: 

(atzīmē ar  ) 

 

 
 1. 1. Pēdējo 10 dienu laikā neesmu bijis/-usi ārvalstīs ar augstu Covid-19 

saslimstības līmeni saskaņa ar SPKC tīmekļvietnē norādīto valstu 

sarakstu; 
 2. 2. Man nav noteikta pašizolācija, karantīna vai stingra izolācija 

dzīvesvietā; 
 3. Man nav saslimšanas simptomi – paaugstināta temperatūra vai drudzis, 

akūtas elpceļu slimības simptomi (klepus, sāpes kaklā, iesnas, elpas 

trūkums),  akūta caureja. 
 4. Apņemos neveikt studējoša praksi, ja attiecībā uz mani būs iestājusies 

kāda no šī apliecinājuma 1.-3.punktos noteiktajām situācijām, un 

nekavējoties informēt par to prakses vadītāju. 
 5. Apliecinu, ka man ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

Covid-19 sertifikāts. 
 6. Apzinos risku, ka studiju prakses ietvaros varu nonākt saskarē ar 

pacientiem, kam ir diagnosticēts Covid-19, un esmu pakļauts 

inficēšanas riskam ar Covid-19. 
 7. Apņemos uzsākt praksi tikai pēc apmācības pabeigšanas infekciju 

uzraudzības jautājumos, īpaši par individuālo aizsardzības līdzekļu, 

aizsargtērpu lietošanu, ieverot prakses vietas noteiktās prasības. 
 8. Piekrītu, ka studiju prakses ietvaros varu tikt iesaistīts dažādu studiju 

prakses uzdevumu veikšanā ārstniecībā, tajā skaitā slimību 

diagnostikā, ārstēšanā, medicīniskā rehabilitācijā un pacientu aprūpē, 

un prakses ietvaros vai uzturoties ārstnieciskajās struktūrvienībās varu 

nonākt saskarē ar pacientiem, kuriem ir diagnosticēts Covid-19.  

 

 
 Daugavpils, 202_. gada ____._____________ 

 

  

______________________________________ 
                                     (studenta, audzēkņa paraksts) 

 

* Ja apliecinājumā nav atzīmēti ar  visi apliecinājuma punkti, students (audzēknis) pie 

prakses netiek pielaists. 

 

 


