
 

 
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 

Reģistrācijas Nr. 90000013771 

Dzirciema 16, Rīga, LV-1007, Latvija 

Tālr. 67409230, fakss 67471815 

E-pasts: rsu@rsu.lv, www.rsu.lv 

 

REKTORA RĪKOJUMS 

19.05.2021 Rīgā Nr. 5-1/246/2021 

 

Par grozījumiem rektora 2021.gada 8.marta rīkojumā Nr.5-1/132/2021 ,,Par 

studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības  apstākļos” 

 

Lai turpinātu Rīgas Stradiņa universitātes (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, kā arī ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 

1.panta trešajā daļā un 2.panta otrajā punktā ietvertos rīcības principus, Ministru kabineta 

2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 4., 8., 26.1.punktu, Izglītības likuma 54.panta sesto 

daļu, Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas ceturto punktu,   

NOSAKU: 

1. Izdarīt rektora 2021.gada 8.marta rīkojumā Nr.5-1/132/2021 ,,Par studiju procesa 

turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības  apstākļos” (turpmāk – 

Rīkojums) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt Rīkojumu ar 1.4.punktu un tā apakšpunktiem šādā redakcijā:  

“1.4. No 2021.gada 30.augusta studiju procesā, tajā skaitā ārstniecības iestādēs, 

piedalīties drīkst studējošie un darbinieki, kas atbilst kādai no šādām personu 

kategorijām:  

1.4.1. personas, kas vakcinētas pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc 

pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu 

regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām 

atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai sākot ar divdesmit otro dienu līdz 

deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un 

uzreiz pēc vakcīnas "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas; 

1.4.2. personas, kuras var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, 

sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai 

dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta 

Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un kas šajā periodā 

veikušas vakcināciju pret Covid-19 analoģiski 1.4.1.apakšpunktā norādītajam; 

1.4.3. personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19, pie nosacījuma, ka regulāri 

72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai ārstniecības iestādes apmeklējuma 

un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem ir saņemts negatīvs SARS-CoV-2 vīrusa 

RNS noteikšanas testa rezultāts. Testa apmaksu veic pati persona, ja vien 

 



dokumentāri nav pierādītas personas klīniskās kontrindikācijas vakcinācijai pret 

Covid-19; 

1.4.4. personas, kuras nav vakcinētas pret Covid-19 un kurām ir dokumentāri 

apstiprināts anafilaktikas reakcijas fakts pēc pirmās vakcīnas pret Covid-19 

veikšanas, pie nosacījuma, ka regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas 

vai ārstniecības iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem ir 

saņemts negatīvs SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultāts. Testa 

apmaksu šādā gadījumā veic RSU”. 

1.2. papildināt Rīkojuma 2.2.punktu ar apakšpunktiem, izsakot to šādā redakcijā: 

“2.2. Pirmo 10 dienu laikā kopš atgriešanās Latvijas Republikā studējošais neierodas 

RSU studiju un zinātniskās darbības telpās, t.sk. ārstniecības iestādēs, un klātienē 

nekontaktējas ar RSU studējošajiem, darbiniekiem vai citu ar RSU darbību saistītu 

personālu, kā arī veic pašizolāciju. Pašizolāciju var neievērot:  

2.2.1. persona, kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, 

sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai 

dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta 

Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un kura šajā laika 

periodā ir veikusi vakcināciju pret Covid-19; 

2.2.2. persona, kura pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Apvienotajā 

Karalistē un var uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas piecpadsmit dienas pēc 

pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu 

regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām 

atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai“. 

2. Izmaiņas reglamentācijā var tikt veiktas atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos. 

3. Rektora biroja darbiniekiem iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus un Studējošo 

pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju P.Feldmani. 

 

Rektors Aigars Pētersons 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


