
 

 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Rīgā, 30.08.2021. 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumu Nr.360 un  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un to 

grozījumiem Nr. 565, kas stājas spēkā no 20.08.2021., 40.5 1  

apakšpunktu., kā arī ar Valsts kancelejas informatīvajā mājas 

lapā COVID-19 sniegtajiem norādījumiem sadaļā 

“Profesionālā izglītība, pieaugušo neformālā izglītība”. 

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu 

PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” (turpmāk – Izglītības iestāde), nodrošinot 

drošu izglītības procesu, lai mazinātu Izglītības iestādes darbiniekiem un izglītojamiem risku 

inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk 

- MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas 

veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus. 

2. Noteikumi ir saistoši Izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un vieslektoriem. 

 

II. Izglītības procesa organizēšana 

3. Izglītības process Izglītības iestādē notiek klātienē. Izglītības procesa īstenošanas veids var 

tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Izglītības iestādē, Rīgas pilsētā un valstī. 

4. Par nepieciešamību īstenot izglītības procesu attālināti MK noteikumu 40.6 2 apakšpunktā 

minētajos gadījumos, Izglītības iestādes direktore izdod rīkojumu, un informē par to 

Izglītības iestādes tīmekļvietnē www.transpersonalaizglitiba.lv . Pastiprinātai riska 

mazināšanai atsevišķas izglītības procesa daļas (lekcijas) var tikt īstenotas attālināti, ja tās 

neietver praktiskās nodarbības un nemazina izglītības kvalitāti.  

5. Izglītības process tiek nodrošināts saskaņā ar Izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem un šiem Noteikumiem. 

6. Izglītības process tiek nodrošināts atbilstoši Izglītības iestādes direktores apstiprinātajiem 

nodarbību sarakstiem, kuros var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai 

Izglītības iestādē, Rīgas pilsētā vai valstī. 

7. Par izmaiņām nodarbību sarakstos Izglītības iestāde nekavējoties informē izglītojamos, 

nosūtot attiecīgo informāciju uz e-pastiem, ievietojot to tīmekļvietnē 

www.transpersonalaizglitiba.lv , vai citādi.   

 

http://www.transpersonalaizglitiba.lv/
http://www.transpersonalaizglitiba.lv/


III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu, piesardzības pasākumu ievērošana 

un nodrošināšana 

8. Izglītības iestādes direktore, Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu 

ievērošanai Izglītības iestādē, ar rīkojumu nosaka atbildīgo personu par informēšanu, 

distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu, kā arī izglītojamo 

un darbinieku sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas 

rezultātu pārbaudi.  

9. Izglītības iestādes direktore ir atbildīga par komunikācijas nodrošināšanu ar Izglītības  

iestādes dibinātāju, personālu un izglītojamiem. 

10. Izglītības iestādes un koplietošanas telpās tiek izvietotas informatīvas norādes par Covid-19 

piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām. 

11. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem 

un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem. 

12. Darbinieki un izglītojamie Izglītības iestādē drīkst ierasties tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikātu, vai apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-

19 testa rezultātu, kuru uzrāda atbildīgajai personai katras nodarbību dienas rītā vai pirms 

nodarbības. Testa rezultātu var nosūtīt arī pa e-pastu Izglītības iestādes direktorei vai 

atbildīgajai personai iepriekšējā dienā. 

13. Testus gan darbinieki, gan pedagogi un izglītojamie, veic patstāvīgi un par saviem 

līdzekļiem.  

14. Noteikumi attiecas arī uz Izglītības iestādes neformālās izglītības pasākumu dalībniekiem un 

pedagogiem, gadījumos, kad tiek rīkotas šādas nodarbības vai pasākumi. 

15. Ja Izglītības iestādes darbinieks vai izglītojamais nodarbību dienu starplaikā ir inficējies ar 

Covid-19 vai arī bijis kādas saslimušas personas kontaktpersona, viņam par to nekavējoties 

jāziņo Izglītības iestādes direktorei. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

16. Noteikumi ir ievietojami Izglītības iestādes tīmekļvidē www.transpersonalaizglitiba.lv 

17. Izglītības iestādes darbinieki, izglītojamie un vieslektori ar noteikumiem tiek iepazīstināti e-

pastā. 

18. Ja Izglītības iestādes rīcībā nonāk informācija, ka kāds no darbiniekiem vai izglītojamiem 

ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par savu veselības stāvokli, slēpj informāciju par 

saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Izglītības iestāde par to 

ziņo Izglītības iestādes dibinātājam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju. 

 

Direktore                                                                                                                                   I. Indāne 

 

 

Ar izglītības iestādes dibinātāju saskaņots     L. Vēsmiņa 
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