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REKTORA RĪKOJUMS 

 Rīgā  

 

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  Ministru kabineta 

2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību ieviešanu, 

NOSAKU: 

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. Rīkojuma ievaddaļu izteikt šādā redakcijā: 

“Lai nodrošinātu Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) studiju un zinātnisko 

darbību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot studējošo, personāla un 

apmeklētāju veselības apdraudējumu un ievērojot valstī noteiktos obligātos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, ievērojot Covid-19 infekcijas 

pārvaldības likuma 1.panta trešajā daļā un 2.panta pirmās daļas 2.punktā ietvertos rīcības 

principus, Izglītības likuma 36.panta trešo daļu un Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas 

4.punktu, un vadoties no Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 

nosacījumiem, kā arī, ņemot vērā valstī noteiktās obligātās prasības augstskolās studiju 

programmas īstenošanā un apguvē klātienē, t.sk. studentu tiesības piedalīties klātienes 

studijās tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, un 

augstskolas pienākumu nodrošināt šādu sertifikātu esamības kontroli (pārbaudes)”. 

2. Svītrot Rīkojuma 2., 3. un 11.punktu. 

3. Izteikt Rīkojuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē no 2021.gada 11.oktobra 

var piedalīties personas (t.sk. administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu 

sniedzēji, kas nonāk saskarsmē ar studējošajiem) tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, lietojot sejas maskas (izņemot gadījumu, ja persona telpā uzturas 

viena) un iespēju robežās ievērojot distancēšanos. Izglītības ieguves procesu un ar to 

saistītos pakalpojumus augstskolā un dienesta viesnīcu pakalpojumus organizē klātienē 

epidemioloģiski drošā vidē.” 

4. Papildināt Rīkojumu ar 4.1 puntu šāda redakcijā: 

“4.1 Ja persona ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija atzinumu par 

nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ar norādītu termiņu vakcinācijas 

atlikšanai, tad pēc iepriekšminētā konsīlija atzinuma iesniegšanas RSU ar atsevišķu 

lēmumu attiecībā uz konkrēto personu var piemērot izņēmumu attiecībā uz šī rīkojuma 

 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai


4.punkta nosacījumiem uz termiņu, kas norādīts konsīlija lēmumā, nosakot individuālus 

epidemioloģiskās drošības pasākumus.” 

5. Papildināt Rīkojumu ar 5.1 puntu šāda 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. Pilnībā 

vakcinētai vai pārslimojušai personai (ar atbilstošiem sadabspējīgiem sertifikātiem) pēc 

kontakta ar Covid-19 inficētu personu netiek piemērota mājas karantīna, bet personas 

pienākums ir ne vēlāk kā septiņu dienu laikā veikt RNS testu. Ja testa rezultāts ir pozitīvs, 

personai piemēro izolāciju. Ja atbilstoši SPKC rekomendācijām vai normatīvajiem aktiem 

tiek noteikta atšķirīga kārtība mājas karantīnas nosacījumu piemērošanai, tad ievēro SPKC 

rekomendācijas vai normatīvo aktu prasības. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un 

ievērojot studiju programmas specifiku, Dekāns informējot Studiju departamentu, var 

noteikt attālinātu studiju procesa norisi konkrētam studiju kursam, studentu grupai vai 

studentiem. Konkrēto lēmumu Dekāns noformē un paziņo veidā (piemēram, paziņojums e-

pastā), kas nodrošina tūlītēju informācijas paziņošanu .” 

6. Svītrot Rīkojuma 6.punktā vārdus un skaitļus “3. vai”. 

7. Izteikt Rīkojuma 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Studējošais, docētājs un ikviens RSU darbinieks (turpmāk – persona), kam ir izsniegta 

studējošā vai darbinieka apliecība, reģistrē savu sadarbspējīgu vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikātu, attiecīgi RSU darbiniekiem vēršoties pie sava tiešā vadītāja vai 

Personāla departamentā, bet studentiem vēršoties Studējošo servisā.  Pēc sadarbspējīga 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta reģistrācijas, personai, katru reizi ienākot RSU 

telpās, sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamība tiek pārbaudīta 

speciāli ierīkotās apliecību nolasīšanas vietnēs ar ekrāniem, pārbaudot informāciju no 

reģistrācijas datiem.  Šī rīkojuma 6.punktā minētais personāls ir tiesīgs pieprasīt arī 

papildus uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ar personu 

apliecinošu dokumentu vai darbinieka vai studējošā apliecību.” 

8. Svītrot Rīkojuma 10.punktā vārdus un skaitļus “un citu Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumos Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi)”. 

9. Rektora biroja darbiniekiem: 

9.1. 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 priekšsēdētāju P. Feldmani un 

RSU fakultāšu dekānus; 

9.2. informēt par šo rīkojumu visus RSU darbiniekus. 

10. RSU fakultāšu dekāniem informēt fakultātes studējošos par precizējumiem Rīkojuma 

nosacījumos. 

11. Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļas darbiniekiem nodrošināt Rīkojuma 

(konsolidētās versijas) pieejamību RSU Dokumentu centrā.  

12. Grozījumi Rīkojuma stājas spēkā 2021.gada 11.oktobrī. 

 

Rektors                                                      A. Pētersons 
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