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SKK IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU VAI TO DAĻU REALIZĒŠANAS
KĀRTĪBA SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA
NOTEIKTO PASĀKUMU LAIKĀ
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
27.2.1.3. un 27.2.1.4. punktu.
Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu"
5.13.5 punktu.

1. Šī kārtība nosaka, kādā SKK organizē izglītības programmas vai tās daļu attālināti,
ja:
1.1. koledžai, studējošam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs
noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus;
1.2. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola,
vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības
pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai.
2. Ja iestājas 1.1. un 1.2. punktā minētie gadījumi:
2.1. direktora vietniece mācību darbā informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu
par izglītības programmas vai tās daļas īstenošanu attālināti;
2.2. metodiķe-lietvede informē studentus un pedagogus par studiju īstenošanu, veic
izmaiņas lekciju sarakstā.
3. Teorētiskās lekcijas notiek attālināti klātienē, izmantojot Zoom platformu vai
patstāvīgi attālināti Moodle vidē.
4. Lekciju saraksts un Zoom telpas pieejamas SKK Moodle vidē.
5. Attālināto lekciju kārtība noteikta SKK dokumentā “Attālināto studiju kārtība
Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā”.
6. Higiēnas un drošības nodrošināšanai - teorētiskajās nodarbībās izmantot

personīgās sejas un deguna aizsegus. Praktiskajās auditorijās – ārstniecības
manipulācijām koledža izsniedz medicīniskās maskas;
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7. Praktiskās lekcijas tiek pārceltas realizēšanai periodā, kad tiek atcelti 1.1. un 1.2.
punktā minētie pasākumi.
8. Pēdējo kursu studentiem, atbilstoši ieviestajiem Epidemioloģiskās drošības
pasākumiem un termiņiem, var pagarināties programmas īstenošanas laiks.
Izmaiņu apraksts
Izmaiņu apraksts

Izmaiņu pamatojums

Pievienota atsauce uz MK noteikumiem

precizēts

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr.
655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
5.13.5 punktu.
6. punktā maskas precizētas kā sejas un deguna aizsegi

precizēts

