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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
2021.gada  23.augustā       Nr. 

EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI KLĀTIENES MĀCĪBĀM 
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta  
2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi  
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

 

Vispārīgais jautājums 
1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mācību centrā BUTS (turpmāk – BUTS) tiek 

nodrošināta Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošana, 

izglītojamo un nodarbināto testēšanas organizēšana, sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaude un koplietošanas telpu 

izmantošana. 

Pamatprincipi mācību organizēšanai klātienē, koplietošanas telpu 

izmantošana 
2. BUTS pastāvīgās struktūrvienības (BUTS filiāles un Rīgas nodaļas) vadītājs (turpmāk – 

Struktūrvienības vadītājs) nodrošina, ka  labi redzamā vietā  tiek izvietota informācija par 

piesardzības pasākumiem: 

2.1. brīdinājums, ka BUTS telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 

mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

2.2. brīdinājums par divu metru distances ievērošanu koplietošanas telpās; 

2.3. informācija par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem; 

2.4. brīdinājums mutes un deguna aizsega pareizas lietošanas pienākumu; 

3. Struktūrvienības vadītājs atbild par divu metru fiziskas distances ievērošanu BUTS 

izglītības programmu īstenošanas vietu koplietošanas telpās. 

4. Struktūrvienības vadītājs atbild par roku higiēnai nepieciešamo līdzekļu:  silta ūdens, 

šķidro ziepju un roku susināšanas līdzekļu vai spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu 

(kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību savas struktūrvienības izglītības programmu 

īstenošanas vietās. 

5. Struktūrvienības vadītājs atbild par savas struktūrvienības izglītības programmu 

īstenošanas vietu regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, 

tīrīšanas un dezinfekcijas nodrošināšanu, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un 



priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, 

krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni). 

6. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par to, ka izglītojamie, pedagogi un BUTS darbinieki 

klātienē izglītības procesa ietvaros un ārpus tā koplietošanas telpās lieto mutes un deguna 

aizsegu. 

Klātienes izglītības procesa organizēšana un norise 
7. Klātienē izglītības procesā piedalās izglītojamie  un tā norisi nodrošina pedagogi un BUTS 

darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai 

apliecinājums papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. 

8. Izglītojamo  un pedagogu sertifikātu vai apliecinājumu pārbaudi veic Struktūrvienības 

vadītājs, kurš organizē mācību procesu attiecīgajā izglītības programmas mācību grupā. 

9. BUTS darbinieku, kuri ir iesaistīti klātienes izglītības procesa nodrošināšanā, sertifikātu vai 

apliecinājumu pārbaudi veic BUTS personāldaļas vadītājs. 

10. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs un nodrošina, ka izglītojamo skaits klātienes izglītības 

procesā vienas mācību grupas ietvaros tiek noteikts atbilstoši ārējos normatīvajos aktos 

spēkā esošajiem skaita ierobežojumiem. 

11. Struktūrvienības vadītājs ir atbildīgs par regulāras mācību telpu vēdināšanas 

nodrošināšanu, t.i.,  15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros mācību procesa laikā. 

12. Mutes un deguna aizsegu var neizmantot pedagogi un BUTS darbinieki ar sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu klātienes izglītības procesā mācību telpā. 

Izglītojamo un nodarbināto testēšana 
13. Ja personas rīcībā nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tad 

piedaloties klātienes izglītības procesā vai nodrošinot to, izglītojamais, pedagogs un BUTS 

darbinieks reizi nedēļā patstāvīgi veic Covid-19 testu. 

14. BUTS izglītojamie, pedagogi un darbinieki testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem. 

 

Noslēguma jautājumi 
15. Struktūrvienības vadītājs iepazīstina ar šīs kārtības nosacījumiem mācību grupas 

izglītojamos un pedagogus, kuri piedalās klātienes izglītības procesā. 

16. Šī kārtība tiek publicēta BUTS tīmekļa vietnē. 

Saskaņots ar BUTS dibinātāju 2021.gada 23.augustā. 
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