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1. MĒRĶIS 

Aprakstīt kārtību, kā tiek plānots, īstenots un uzraudzīts studiju un mācību process, mācību kursu programmu īstenošana 

pandēmijas un pēc pandēmijas laikā.  

 

2. PIELIETOJUMS 

Šo procesu pielieto:  

 Studiju un mācību procesa, mācību kursu programmu plānošanā pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī; 

 Studiju un mācību procesa, mācību kursu programmu īstenošana un uzraudzība pandēmijas laikā; 

 Studiju un mācību procesa, mācību kursu programmu organizēšana un īstenošana pēc pandēmijas izplatības 

ierobežošanas laikā. 

 Rīcība, ja esi inficēts ar COVID- 191 

 Rīcība, ja esi COVID -19 slimnieka kontaktpersona2 

 

3. ATSAUCES 

 Apliecinājuma lapa par saskarsmi ar Covid-19 vīrusu - Veidlapa P6-9-1  

 

4. RAKSTUROTĀJI 

 nodarbību apmeklējums; 

 sekmju rezultāti, to analīze; 

 izslēgto studējošo/izglītojamo skaits, tā analīze 

 

5. DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI  

AP – Akadēmiskā Padome 

KVS - Kvalitātes vadības sistēma 

LJA – Latvijas Jūras akadēmija 

LJA JS – Latvijas jūras akadēmijas Jūrskola 

MK – Ministru Kabinets 

LJAdm JR –Latvijas Jūras administrācija Jūrnieku reģistrs 

SPKC - Slimību profilakses un kontroles centrs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SPKC informatīvais materiāls https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_pozitivam.pdf 
2 SPKC informatīvais materiāls https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_kontaktpersonamlabots.pdf  

https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_pozitivam.pdf
https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_kontaktpersonamlabots.pdf
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7. RĪCĪBU APRAKSTS, PIENĀKUMU SADALĪJUMS 

 

7.1. STUDIJU UN MĀCĪBU PROCESA, MĀCĪBU KURSU PROGRAMMU PLĀNOŠANA PĒC ĀRKĀRTAS 

SITUĀCIJAS IZSLUDINĀŠANAS VALSTĪ 

 
  Ārkārtas situācijas izsludināšana valstī   

     

Rektors  Organizē klātienes vai attālinātu sapulci ar atbildīgiem 

struktūrvienības vadītājiem 
  

     

Rektors   Pieņem lēmumu  Veidlapa P1-1-19 

     

Rektors  Iepazīstina ar rīkojumu visas iesaistītās puses  Veidlapa P1-1-19 

 

7.2. STUDIJU UN MĀCĪBU PROCESA, MĀCĪBU KURSU PROGRAMMU ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBA 

PANDĒMIJAS LAIKĀ 

 
Programmu īstenošana notiek ievērojot LV likumus, MK noteikumus, LJA rektora rīkojumus un LJAdm JR 

izstrādātos norādījumus ārkārtējās situācijas laikā.  

Studiju un mācību procesa īstenošana ārkārtējas situācijas laikā notiek izmantojot LJA e-studiju vidi 

OMARS un E-klase, t.sk. tālmācības un elektroniskās kopdarbības rīkus un video translācijas. Studiju un mācību 

procesa uzraudzību ārkārtējas situācijas laikā veic programmas direktors un izglītības metodiķis.  

Mācību kursu īstenošana ārkārtējas situācijas laikā veic MC direktors saskaņā ar LJAdm JR norādījumiem. 

Mācību kursu uzraudzību ārkārtējas situācijas laikā veic MC direktors. Pirms attālināto macību kursu programmu 

īstenošanas, MC direktors elektroniski informē LJAdm JR pārstāvi. 

Lai novērtētu programmu īstenošanas atbilstību MK noteikumiem Nr.710. “Jūrnieku profesionālās 

sagatavošanas programmu sertificēšanas, īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, rektors ar rīkojumu nozīmē un 

nodrošina ieinteresētām pusēm, tai skaitā LJAdm JR pārstāvim, iespēju piekļūt attālinātās apmācības LJA 

platformas OMARS piekļuvei. 

 
7.3. STUDIJU UN MĀCĪBU PROCESA, MĀCĪBU KURSU PROGRAMMU ORGANIZĒŠANA UN ĪSTENOŠANA PĒC 

PANDĒMIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS LAIKĀ 
  Programmu īstenošana notiek ievērojot LV likumus, MK 

noteikumus un LJA JR izstrādātos norādījumus infekciju 

izplatības ierobežošanai 

 MK noteikumi Nr.360 
Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likums  

Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likums 

LJAdm JR norādījumi 

     

Rektors  Nozīmē personu, kas atbildīga par epidemioloģiskās 

drošības risku izvērtēšanu katrā konkrētā vietā un gadījumā 

un epidemioloģiskās drošības pamatprincipu 

 Veidlapa P1-1-19 

     

Rektors  Izstrādā kārtību programmas vai tās daļas īstenošanai 

attālināti un klātienē, un epidemioloģiskās drošības un 

distancēšanās nodrošināšanai, kā arī saskaņo ar LJAdm JR 

 7.3.1.Rīcības apraksts 
LJAdm JR norādījumi 

     

LJA darbinieks   Īsteno studiju un mācību procesu, mācību kursu 

programmas pēc pandēmijas izplatības ierobežošanas 
 LJA e-studiju vide OMARS 

E-klase 

Procedūras: P6-1; P6-2; P6-3; P6-
4; P6-8 

Veidlapa P6-9-1 

     

 



 

 

LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA 
PROCEDŪRU ROKASGRĀMATA 

PROCEDŪRA Nr. P6-9 

“Studiju un mācību procesa, mācību kursu programmu īstenošana  

pandēmijas un pēc pandēmijas laikā” 

Datums: 

06.11.2020. 

Redakcija-1 

Lapa: 4 no 6 

 

7.3.1. KĀRTĪBA KĀ TIEK ĪSTENOTAS STUDIJU/MĀCĪBU UN MĀCĪBU KURSU PROGRAMMAS VAI TĀS 

DAĻAS ATTĀLINĀTI UN KLĀTIENĒ, UN KĀ TIEK NODROŠINĀTA EPIDEMIOLOĢISKĀ DROŠĪBA UN 

DISTANCĒŠANĀS 

 

Attālinātā programmu īstenošana notiek izmantojot LJA e-studiju vidi OMARS un E-klase, t.sk. tālmācības 

un elektroniskās kopdarbības rīkus un video translācijas, ievērojot LV likumus, MK noteikumus, LJA rektora 

rīkojumus un LJAdm JR izstrādātos norādījumus infekcijas izplatības ierobežošanas laikā. Attālinātā studiju un 

mācību procesa uzraudzību veic programmas direktors un izglītības metodiķis. 

 Īstenojot programmas vai tās daļas klātienē, jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumus: 

 Nodarbībās klātienē ļauj piedalīties personām, uz kurām neattiecas pašizolācijas, mājas karantīnas vai 

izolācijas prasības. Pirms nodarbību uzsākšanas studējošais/izglītojamais/kursants ar savu parakstu veic 

apliecinājumu veidlapā P6-9-1 “Apliecinājuma lapa par saskarsmi ar Covid-19 vīrusu”; 

 Nodarbībās klātienē aizliedz piedalīties personām ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm; 

 Studijas/apmācību organizē tā, lai vienlaikus atrastos pēc iespējas mazāk studējošo/izglītojamo/kursantu; 

 Ja programmu apgūst vairākas grupas vienlaicīgi, nodarbību sākumu, pārtraukumus un beigas organizē 

dažādos laikos tā, lai šīs grupas savstarpēji nesastaptos; 

 Studijas/apmācību un noslēguma pārbaudījumus īsteno mazās grupās, izvērtējot epidemioloģiskās drošības 

riskus un nodrošinot pasākumus, kas līdz minimumam samazina studējošo/izglītojamo/kursantu savstarpēju 

fizisku saskarsmi; 

 Nodrošina, ka studējošiem/izglītojamajiem/kursantiem ir iespēja ievērot epidemioloģiskās drošības 

noteikumus; 

 Uzsākot nodarbību īstenošanu klātienē, informē studējošos/izglītojamos/kursantus par ieviestajiem 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem un nepieciešamību tos ievērot; 

 Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem tekstuālā un vizuālā informācija ir izvietota visiem redzamā 

vietā; 

 Nodrošina studējošo/izglītojamo/kursantu plūsmas kontroli gan iekštelpās, gan ārtelpās; 

 Teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās nodrošina divu (2) metru distanci starp studējošiem 

/izglītojamajiem/ kursantiem. Ja tas nav iespējams, nodrošina ar mutes un deguna aizsegiem vai fiziskām 

barjerām; 

 Telpas vēdina tā, lai nodrošinātu efektīvu gaisa apmaiņu telpā atbilstoši tās izmantošanas veidam. Ja nav 

iespējams izmantot automātiskās pastāvīgās ventilācijas sistēmas, vismaz reizi 2 stundās rīko pārtraukumus 

nodarbībās un telpas vēdina vismaz piecpadsmit (15) minūtes; 

 Pirms programmas īstenošanas uzsākšanas un pēc pabeigšanas, kā arī programmas īstenošanas laikā 

regulāri, taču ne retāk kā reizi divās (2) stundās veic koplietošanas virsmu un koplietošanas mācību līdzekļu 

virsmu dezinfekciju; 

 Programmā paredzētās praktiskā nodarbības, kurās izmanto simulatorus, trenažierus u.c. specifisku 

aprīkojumu, īsteno tikai klātienē, ja LJAdm JR norādījumi nenosaka savādāk;  

 Programmu noslēguma pārbaudījumi tiek īstenoti klātienē, izņemot gadījumus, kad mācību kursu 

programma attālināti tiek īstenota pilnā apjomā vai, ja LJAdm JR norādījumi nenosaka savādāk; 

 MC kursantu mācību grupu reģistrācijas un citas organizatoriskās darbības veic attālināti, līdz minimumam 

samazinot iestādes darbinieku fizisku saskarsmi ar kursantiem; 

 Ja mācību programmu apgūst kursants, kura vecums ir 65 gadi un vairāk, nosaka īpašus epidemioloģiskās 

drošības pasākumus, ņemot vērā mācību specifiku. 
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7.4. RĪCĪBA, JA ESI INFICĒTS AR COVID- 193 

 

Obligāti informējiet LJA, ja esat inficēts ar COVID-19: tālr.: 6161127; e-pasts: 

vilmars.stalmeistars@latja.lv vai jebkuru struktūrvienības vadītāju (sk.LJA mājas lapa Kontakti: 

http://www.latja.lv/kontakti/ ). 
 

 Paliec mājās – tev jāatrodas stingrā izolācijā.  

 Sazinies ar ģimenes ārstu un ievēro sniegtos norādījumus.  

 Šajā laikā nedrīksti pamest dzīvesvietu. Tev ir jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes 

ārstu, kā arī citām ārstniecības personām.  

 Tev zvanīs SPKC epidemiologs. Ņem vērā! Ja dienā ir 200–250 jauni Covid-19 pozitīvie 

gadījumi, epidemiologs piezvanīs 24–36 stundu laikā.  

 Kamēr gaidi epidemiologa zvanu, sagatavo informāciju par šiem pamatjautājumiem: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem/a4_jautajumi_pozitivam.pdf  

 Sazinies ar mājiniekiem un informē, ka esi Covid-19 pozitīvs. Ja viņi jau devušies darba gaitās 

vai uz izglītības iestādi, lūdz, lai viņi atgriežas mājās, jo visticamāk epidemiologs viņus noteiks 

kā tuvās kontaktpersonas. (Visus ģimenes locekļus vai citus cilvēkus, ar kuriem saslimušais 

dzīvo vienā mājoklī, uzskata par augsta inficēšanās riska kontaktpersonām, nosakot tām mājas 

karantīnu, neatkarīgi no tā, vai saslimušais ārstējas slimnīcā, vai mājās).  

 Neveido tiešus kontaktus ar citiem – neuzņem viesus un nedodies ciemos.  

 Maksimāli novērs kontaktus ar tiem, kuriem inficēšanās gadījumā ir lielāks risks ar Covid-19 

slimot smagāk, piemēram, vecāka gadagājuma ļaudīm un cilvēkiem ar hroniskām slimībām 

(paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi, diabēts, onkoloģiskās saslimšanas, 

hroniskas infekcijas u.c.).  

 Pārtraukt stingro izolāciju un atgriezties ikdienas gaitās drīkst tikai ar ārstējošā ārsta slēdzienu. 
 

 

7.5. RĪCĪBA, JA ESI COVID -19 SLIMNIEKA KONTAKTPERSONA4 

 

 Saskaņā ar SPKC sniegto informāciju, par kontaktpersonā tiek atzītas tās personas, kuras ir 

bijušas kontaktā ar inficēto personu ilgāk par 15 min un tuvāk par 2 metru distanci.  

 SPKC pieņem lēmumu, vai darbiniekam nepieciešams ievērot pašizolāciju, kas tiek pieņemts 

sadarbībā ar iestādes vadītāju un pēc inficētās personas sniegtās informācijas. Līdz ar to LJA 

darbinieki turpina darba tiesiskās attiecības, ja tas ir iespējams – attālinātā režīmā, ja nē- 

atrodoties savās darba vietās un veicot nepieciešamos pienākumus. Izņēmums, kad darbinieks 

pats varētu sazināties ar SPKC ir situācija, ja darbinieks ir ilgstoši atradies kontaktā ar inficēto 

kolēģi- piem. sēž vienā kabinetā. 

 Situācijā, kad darbiniekam parādās elpceļu slimību simptomi, darbinieks nekavējoties ziņo 

tiešajai vadībai un dodas mājās, lai sazinātos ar savu ģimenes ārstu, kurš nosaka tālākās 

darbības. 

 Tev zvanīs SPKC epidemiologs. Ņem vērā! Epidemiologs ar kontaktpersonām sazinās pēc 

saslimušā iztaujāšanas. Šobrīd Covid-19 pacients tiek sazvanīts 24–36 stundu laikā, un pēc tam 

epidemiologi zvana kontaktpersonām.  

                                                 
3 SPKC informatīvais materiāls https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_pozitivam.pdf 
4 SPKC informatīvais materiāls https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_kontaktpersonamlabots.pdf  

mailto:vilmars.stalmeistars@latja.lv
http://www.latja.lv/kontakti/
https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-pacientiem/a4_jautajumi_pozitivam.pdf
https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_pozitivam.pdf
https://www.spkc.gov.lv/sites/spkc/files/data_content/a4-celvedis_kontaktpersonamlabots.pdf
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 Ievēro karantīnu, uzturoties dzīvesvietā. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts tev izsniegs 

darbnespējas lapu un visu karantīnas laiku.  

 Tavi mājinieki var turpināt ikdienas gaitas un doties uz darbu, skolu, bērnudārzu u.tml. kā 

ierasts. Ja iespējams, mājiniekiem ieteicams vienoties ar darba devēju par darba pienākumu 

veikšanu attālināti.  

 Seko savam veselības stāvoklim: mēri ķermeņa temperatūru divas reizes dienā (no rīta un 

vakarā) un vēro, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa 

temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.).  

 Tiklīdz parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nekavējoties sazinies ar ģimenes ārstu, kurš 

lems par turpmāko ārstēšanu.  

 Neatkarīgi no tā, vai tev ir simptomi, ievēro vismaz 2 metru distanci no apkārtējiem. Kur 

nepieciešams, izmanto sejas masku, kas nosedz muti un degunu.  

 Bieži un rūpīgi (vismaz 20–40 sekundes) mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, tostarp pēc 

klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma 

u.tml. vai lieto spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli.  

 Lieto atsevišķus higiēnas priekšmetus un traukus.  

 Veic telpu un virsmu mitro uzkopšanu un dezinfekciju, izmantojot sadzīvē lietojamos 

dezinfekcijas līdzekļus.  

 Nepakļauj citus inficēšanās riskam, maksimāli samazinot tiešus kontaktus – neuzņem viesus, 

nedodies ciemos, neizmanto sabiedrisko transportu u.tml.  

 Īpaši svarīgi novērst kontaktus ar cilvēkiem, kuriem inficēšanās gadījumā ir lielāks risks ar 

Covid-19 slimot smagāk, piemēram, vecāka gadagājuma ļaudīm un cilvēkiem ar hroniskām 

slimībām (paaugstināts asinsspiediens, sirdsdarbības traucējumi, diabēts, onkoloģiskās 

saslimšanas, hroniskas infekcijas u.c.).  

 Kontaktpersonas mājas karantīna un medicīniskā novērošana ilgst 14 dienas pēc pēdējā 

kontakta ar apstiprinātu Covid-19 pacientu. Mājas karantīnu drīkst pārtraukt tikai ar ģimenes 

ārsta slēdzienu. Ātrāk ar ārsta atļauju var pārtraukt mājas karantīnu, ja 10 dienā veiktais tests ir 

negatīvs. 
 

 

7. SAISTĪTIE DOKUMENTI 

 

 Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, 10.06.2020. 

 Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, 10.06.2020. 

 Epidemioloģiskās drošības likums, 13.01.1998. 

 MK noteikumi Nr.360, 10.06.2020. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”  

 LJA norādījumi Nr.64, 01.09.2020. “Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Latvijas Jūras akadēmijā” 

 LJAdm JR norādījumi Nr.2020/5-1, 10.06.2020. “Norādījumi par jūrnieku mācību kursu programmu 

īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā” 

 

8. KVALITĀTES SISTĒMAS PIERAKSTI  

 

Nosaukums Kur glabā Kas atbild Cik ilgi glabā 

Apliecinājuma lapa par saskarsmi ar Covid-19 

vīrusu - Veidlapa P6-1-1  

LJA 

darbinieks 
LJA darbinieks 3 mēneši 

 


