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REKTORA RĪKOJUMS 

22.02.2022 Rīgā Nr. 1-PB-2/112/2022 

 

Par grozījumiem rektora 23.08.2021. rīkojumā Nr.5-1/434/2021 

“Par studiju procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos” 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) nodrošinātu studiju procesa 

organizāciju pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas termiņa beigām un studiju procesā 

ievērotu  Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, 

NOSAKU: 

1. Izdarīt šādus grozījumus RSU 23.08.2021. rīkojumā Nr.5-1/434/2021 “Par studiju 

procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos” (turpmāk – Rīkojums): 

1.1. Rīkojuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“1. Ņemot vērā pandēmijas periodā uzkrāto pozitīvo pieredzi studiju rezultātu sasniegšanā, 

organizējot tiešsaistes studijas, kā arī nepieciešamību nodrošinātu studentu plūsmas 

kontroli klātienes studijās, studiju process tiek īstenots klātienē, ievērojot, ka studiju 

programmās studiju process var tikt organizēts attālināti līdz 50% no studiju programmas 

apjoma”. Lai nodrošinātu klātienes un attālināto studiju procesa proporcijas uzraudzību, 

Studiju departamenta Studiju procesa analītiķis pēc pieprasījuma apkopo datus par studiju 

programmās īstenoto studiju procesa veidu (klātiene vai attālināti) un tā proporciju. 

1.2. Svītrot Rīkojuma 4.punktā vārdus “no 2021.gada 11.oktobra”. 

1.3. Izteikt Rīkojuma 5.1  punktu šādā redakcijā: 

“5.1 Konstatējot  Covid-19 saslimšanas gadījumus docētāju vai studējošo vidū tiek veikti 

pasākumi atbilstoši aktuālajiem nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos un Slimību 

profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) rekomendācijās. Izvērtējot 

epidemioloģisko situāciju un ievērojot studiju programmas specifiku, Dekāns informējot 

Studiju departamentu, var noteikt attālinātu studiju procesa norisi konkrētam studiju 

kursam vai studentu grupai. Konkrēto lēmumu Dekāns noformē un paziņo veidā 

(piemēram, paziņojums e-pastā), kas nodrošina tūlītēju informācijas paziņošanu”. 

1.4. Izteikt Rīkojuma 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Ārvalstu reflektantu nodaļa (par ārvalsts reflektantiem) un attiecīgā fakultāte 

(par ārvalsts studējošajiem) apkopo informāciju par reflektantu un studējošo ierašanās 

laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā.” 

1.5. Svītrot Rīkojuma15.punktā vārdus “Ārvalstu studentu nodaļai”. 

1.6. Izteikt Rīkojuma 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Pārvaldības biroja darbiniekiem iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus un 

Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju.” 

 



2. Pārvaldības biroja darbiniekiem: 

2.1. iepazīstināt ar šo rīkojumu studiju prorektori T. Koķi, veselības studiju 

prorektoru G. Bahu, zinātņu prorektori A. Kiopu, administrācijas un attīstības 

prorektoru T. Baumani, Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju Tomu 

Mārtiņu Smilgu un RSU fakultāšu dekānus; 

2.2. informēt par šo rīkojumu visus RSU darbiniekus. 

3. RSU fakultāšu dekāniem informēt fakultātes studējošos par precizējumiem Rīkojuma 

nosacījumos. 

4. Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļas darbiniekiem nodrošināt Rīkojuma 

(konsolidētās versijas) pieejamību RSU Dokumentu centrā.  

5. Grozījumi Rīkojumā stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

 

Rektors                                                      A. Pētersons 

 

R.Osis, 67409135 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


