
Pamatprincipi, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības 
ierobežošanu konsultāciju un eksāmenu laikā 

Kādi ir ierobežojumi attiecībā uz mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu 
ievērošanu?  

Klātienes konsultācijās un valsts pārbaudījumos netiek pieļauta personu ar 
elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne un konsultācijās un eksāmenos 
netiek pieļauta personu klātbūtne, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 
vai stingra izolācija. 

Ko darīt tiem skolēniem, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 
pacienti vai Covid-19 pacienta kontaktpersonas?  

Izglītojamie, kuri nevar piedalīties eksāmenā tādēļ, ka ir Covid-19 pacienti vai 
Covid-19 pacienta kontaktpersonas, tiek nodrošināta iespēja kārtot eksāmenu 
papildtermiņā, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto izziņu.  

Kā nodrošināt distancēšanos konsultācijās un eksāmenos? 

 Izvērtēt iespēju ar konsultāciju un eksāmenu norisi saistītos pasākumus 
vai pasākumu posmus rīkot attālināti, piemēram, vērtēšana, eksāmenu 
rezultātu paziņošana u.tml. 

 Konsultāciju un eksāmenu norises laikā nav pieļaujama citu, ar eksāmenu 
norisi nesaistītu personu klātbūtne telpās, kurās notiek konsultācijas 
un/vai eksāmeni. 

 Nodrošināt 2m distances ievērošanu starp konsultāciju un eksāmenu 
dalībniekiem visos pasākuma norises posmos, t. sk. nodrošināt 2m 
distanci starp darba galdiem konsultāciju un eksāmenu telpās. 

 Atbildīgajām personām, kuras plāno konsultāciju un eksāmenu norisi, ir 
jāplāno arī izglītojamo un citu personu plūsmas kontrole gan izglītības 
iestādes ārtelpās, gan iekštelpās. 

 Vienā konsultāciju vai eksāmena telpā - ne vairāk kā 25 izglītojamie. 

 Ja eksāmens tiek rīkots skolas zālē, tad atbilstoši iespējām nodrošināt 2m 
distancēšanos, ir pieļaujama līdz 40 izglītojamo klātbūtne zālē.  

 Nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana 
eksāmenu un/vai konsultāciju laikā. 

 Konsultāciju un eksāmenu norises telpās izglītojamajiem redzamās vietās 
izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2m distanci no pārējām 
personām. 



 Veidojot konsultāciju un eksāmenu grafiku, to saskaņot ar sabiedriskā 
transporta plūsmu. 

Vai ir iespēja izmitināt skolēnus dienesta viesnīcās, lai nodrošinātu iespēju laicīgi 
ierasties uz konsultācijām un eksāmeniem? 

Jā, ir iespējams. Tomēr izmitināšanu dienesta viesnīcās vajadzētu izmantot tikaii 
gadījumos, ja nav citu iespēju nodrošināt izglītojamo savlaicīgu nokļūšanu uz 
konsultācijām un/vai eksāmenu.  

Kas jāņem vērā izmitinot skolēnus dienesta viesnīcās?  

 vienā istabiņā ne vairāk kā 2 personas; 

 koplietošanas telpas izmantot tikai nepieciešamības gadījumos; 

 nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm; 

 pieejama, skaidri salasāma informāciju ar atgādinājumu par higiēnu; 

 rūpīga koplietošanas virsmu tīrīšana, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. 

(https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-
un-dezinfekcija/) 

Kādi ir nosacījumi uz higiēnas nodrošināšanu konsultāciju un eksāmenu laikā? 

 Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmenu dalībniekiem iespēju ievērot 
roku higiēnu. 

 Izglītības iestādē izvietot līdzekļus roku dezinfekcijai. 

 Izvietot izglītojamiem pieejamu, skaidri salasāmu atgādinājumu par 
higiēnu.  

 Nodrošināt to, ka izglītojamie un darbinieki lieto tikai personīgos vai 
vienreizlietojamos rakstāmpiederumus.  

 Samazināt kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu.  

 Telpu uzkopšanu veikt pēc katras konsultācijas un eksāmena.  

 Konsultācijas un eksāmenus organizē tādās izglītības iestādes telpās, 
kurās ir nodrošināta iespēja veikt regulāru telpu vēdināšanu. 

Vai Individuālās aizsardzības līdzekļi ir jāpērk pašiem?  

Valsts šobrīd organizē gan masku, gan šķidro dezinfekcijas līdzekļu piegādi 
izglītības iestādēm, lai tie būtu pieejami klātienes konsultāciju un eksāmenu 
dalībniekiem. Ja skolēns vai skolotājs vēlas izmantot savu sejas masku, to drīkst. 
Jāatceras, ka arī šajā gadījumā jāievēro visi Slimību kontroles un profilakses 
centra ieteikumi.  

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/


Kādi ir nosacījumi attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu eksāmenos 
un konsultācijās?  

 Nepieciešams nodrošināt to, ka visiem konsultāciju un eksāmenu 
dalībniekiem ir pieejami individuālie aizsardzības līdzekļi – nemedicīniskās 
sejas maskas.

 Sejas masku var nelietot gadījumos, ja konsultācijas vai eksāmena norises 
ilgums ir līdz 3 stundām un konsultācijā vai eksāmenā (attiecīgajā telpā) 
nepiedalās personas, kam ir paaugstināti veselības riski saistībā ar 
Covid-19 infekciju.

 Nodrošināt visiem konsultāciju un eksāmena dalībniekiem pieejamu un 
skaidri salasāmu  informāciju par pareizu sejas masku lietošanu.

 Nodrošināt drošu visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšanu, 
šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, 
kurus ievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tos 
nedrīkst atstāt pie konteinera vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā.

Vai būs vienots algoritms, kā skolas organizē skolēnu dokumentu pārbaudi un 
ielaišanu telpās? 

Šajā gadījumā ir ieteikums katrai skolai izvērtēt un noteikt, kā to organizēt, 
atbilstoši savām iespējām.  

Ja bērnam ir astma, vai viņš var sejas masku noņemt? 

Tiklīdz sejas maska ir noņemta, atkārtoti to pašu lietot vairs nevar. Ir jāņem cita 
– tīra un nelietota – sejas maska. Lai mazinātu papildu stresu, kas var rasties ar
sejas maskas nēsāšanu, aicinām noteikti konsultēties ar savu ģimenes ārstu par
esošo situāciju un iespējamiem saasinājumiem. Tāpat, ja ir iespēja, noteikti būtu
nepieciešams izmēģināt masku lietošanu vēl pirms noslēguma pārbaudījumiem.

Gadījumos, kad skolēniem ir bronhiālā astma, var konsultēties arī ar speciālistu, 
kas skolēnu uzrauga, vai ģimenes ārstu. Iespējams ir nepieciešams vienoties ar 
skolu par iespēju kārtot eksāmenu individuāli, esot telpā viens pret viens ar 
skolotāju – eksāmena vadītāju un novērotāju. Tādā gadījumā sejas masku var 
nelietot, bet ievērot 2 metru distanci.  




