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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid – 19 ierobežošanai 
 mācību un studiju procesa organizēšanā 2020./2021. m.g. 
 
 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 09.06.2020 noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 26.1. apakšpunkta izpildi, 
uzdodu: 

1. Mācību un darba procesu Rīgas Celtniecības koledžā (turpmāk – RCK) organizēt gan 
klātienē, gan attālināti (B modelis). 

2. Izstrādājot lekciju un nodarbību sarakstus, ievērot Izglītības un zinātnes ministrijas 
(turpmāk – IZM) 01.08.2020. ieteikumus "Ieteikumi mācību procesa organizēšanai 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko situāciju 
Covid-19 laikā" un "Ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu 
īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", tai skaitā: 

       2.1. Klātienē organizēt mācību procesu 1. un 4. kursu audzēkņiem un 1. kursa studentiem.  
       2.2. 2. un 3. kursu audzēkņiem un koledžas 2. un 3. kursa studentiem  mācību procesu 
īstenot daļēji attālināti, klātienes nodarbības organizējot līdz 60 % no nedēļas nodarbību 
skaita.  
       2.3. RCK studentiem  nodarbības plānot otrajā maiņā. 
       3. Mācību procesu katrai izglītojamo (audzēkņu un studentu) grupai dienas gaitā 
nodrošināt vienā auditorijā, izņemot mācību darbnīcas, datorklases, fizikas un ķīmijas 
kabinetus un mākslas  priekšmetu auditorijas. 

4. Mainoties grupām šajās  telpās, pēc katras grupas veikt telpas dezinfekciju. 
5. Ēdināšanas starpbrīžus plānot kursu grupām atsevišķi. 
6. Praktiskās nodarbības plānot no 2020. gada 2. septembra, nodrošinot ēdināšanas 

starpbrīžu nepārklāšanos ar nodarbību sarakstā  plānotajiem ēdināšanas starpbrīžiem.  
7. Nodrošināt individuāli pielāgotu mācību plānu un atgriezenisko saiti tiem 

izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā un var mācīties attālināti 
(tikai mājās). 

8. Personāls, veicot savus pienākumus, ievēro RCK iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā 
Rīgas Celtniecības  koledžā tiek īstenoti piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai”. 

 



9. Dienesta viesnīcā ieviest pastiprinātus epidemioloģiskos pasākumus, atbilstoši Slimību 
profilakses un kontroles centra rekomendācijām.  

10. Interešu izglītības un izglītības programmā īstenoto sporta nodarbību (kora, deju 
kolektīva mēģinājumi, treniņi, sacensības) norise tiek īstenota, paredzot distancēšanās 
un higiēnas prasības. 

11. Saimniecības darbu vadītājam līdz 31.08.2020.: 
11.1. izvietot koledžas telpās pārvietošanās plūsmas norādes un citu IZM 01.08.202. 

ieteikumos “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto informāciju; 

11.2. Nodrošināt roku dezinfekcijas līdzekļu izvietošanu pie ieejas RCK un mācību 
auditorijās, darbnīcās, koplietošanas telpās. 

12. Medmāsai nodrošināt izglītojamo veselības stāvokļa kontroli, izglītojamajam ienākot 
izglītības iestādē, un drošības pasākumu veikšanu, konstatējot slimības simptomus. 
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