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REKTORA RĪKOJUMS 

16.11.2021 Rīgā Nr. 5-1/588/2021 

 

Par informācijas sniegšanu ārkārtas situācijas laikā saistībā ar sadarbspējīga 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) nodrošinātu  Ministru kabineta 

2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk 

– Ārkārtas MK rīkojums) 19.punkta prasību izpildi - kas paredz, ka Ārkārtas MK rīkojuma 

5.2. apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta 

iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī Ārkārtas MK rīkojuma 

5.3. apakšpunktā minēto nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 

15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 

nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 

15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī: 

NOSAKU: 

1. Visiem darbiniekiem, kuri savam tiešajam vadītājam nav uzrādījuši sadarbspējīgu 

vakcinācijas sertifikātu vai sadarbspējīga pārslimošanas sertifikāta datni, kurā norādīts 

sadarbspējīga pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņš, līdz 2021.gada 22.novembrim 

iesniegt uz e-pasta adresi: darba-aizsardziba@rsu.lv šādu informāciju: 

 1.1. Apliecinājumu par vakcinācijas uzsākšanu (Pielikums Nr.1), ja darbinieks ir 

uzsācis vakcināciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeidzis 

vakcinācijas kursu. 

 1.2. Apliecinājumu par klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmumu par 

personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku (Pielikums Nr.2), ja darbinieks ir saņēmis 

šādu konsīlija lēmumu vai arī ir saņēmis ārsta nosūtījumu uz klīniskās universitātes 

slimnīcas konsīliju. 

 1.3. Informāciju par darba pienākumu veikšanu no ārvalstīm, ja darbinieks darba 

pienākumu izpildi nodrošina uzturoties ārpus Latvijas teritorijas. 

 1.4. Citu informāciju, kas pamato Ārkārtas MK rīkojuma 5.2. un 5.3. apakšpunktā 

minēto nosacījumu neizpildi. 

 

2. Šī rīkojuma 1.punktā minēto darbinieku pienākumu izpilde RSU pieļaujama, ja darba 

pienākumus pilnā apjomā var nodrošināt attālināti un no darbinieka ir saņemts šī rīkojuma 

1.1-1.3.apakšpunktā minētais apliecinājums (informācija), kā arī ne ilgāk kā normatīvajos 

aktos noteiktas tiesības darbiniekam darba pienākumus veikt RSU attālināti bez derīga 

sadarbspējīga vakcinācijas sertifikāta vai sadarbspējīga pārslimošanas sertifikāta. 

 

3. Šī rīkojuma 1.3.apakšpunktā minētajos gadījumos darbinieka tiešais vadītājs apstiprina 

faktu, ka darbinieks darba pienākumu izpildi nodrošina uzturoties ārpus Latvijas teritorijas. 
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4. Šī rīkojuma 1.-3.punktā minēto informāciju apkopo Personāla departaments un pēc 

informācijas izvērtēšanas nodrošina Ārkārtas MK rīkojuma prasību izpildi. 

 

5. Rektora biroja darbiniekiem un Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai iepazīstināt ar 

rīkojumu visus darbiniekus. 

 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1 “Apliecinājums par vakcinācijas uzsākšanu”; 

2. Pielikums Nr.2 “Apliecinājums par klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija 

lēmumu par personas vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku”. 
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
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