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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz studiju procesa 

organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību 

 

Lai mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studējošo, personāla un 

apmeklētāju veselības apdraudējumu, kā arī RSU studiju un zinātniskās darbības 

nepārtrauktības riskus,  

NOSAKU: 

1. No 2020. gada 11. marta uz nenoteiktu laiku līdz turpmāku rīkojumu izdošanai 

ieviest COVID-19 vīrusa izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus, 

nosakot ierobežojumus arī attiecībā uz studiju procesa organizēšanu. 

2. Attiecībā uz studiju procesa organizēšanu: 

2.1. Klātienes lekciju īstenošana tiek pārtraukta; 

2.2. Klātienes nodarbību īstenošana tiek turpināta saskaņā ar nodarbību sarakstu, 

bet sekojot izmaiņām sarakstā; 

2.3. Studiju process norit, izmantojot  e-studiju vidi, tai skaitā video lekciju formā; 

 2.4. Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju 

procesa aktivitātes pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, 

prakšu vietas u.c.), no RSU puses strikti tiek ievēroti šo iestāžu epidemioloģiskās 

drošības un citi norādījumi. 

3. Ar vislielāko atbildību izvērtēt iespēju atcelt plānotos ārvalstu braucienus uz 

Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) noteiktajām 

inficētajām valstīm (valstu saraksts tiek regulāri papildināts, saite uz SPKC mājas 

lapu: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769), kā arī uz citām ārvalstīm. 

4. Ja studējošais tomēr plāno izceļot uz SPKC noteiktajām inficētajām valstīm, 

studējošajam ir pienākums 2 darba dienas pirms došanās uz norādītajām 

valstīm pa e-pastu informēt dekānu par valstīm un datumiem, uz kurieni un 

kad plānots izbraukt. 

5. Ja studējošais ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms šī rīkojuma 

izdošanas ir bijis SPKC minētajās valstīs un atgriezies Latvijas Republikā: 

5.1. studējošais par šo faktu, attiecīgo valsti(-īm) un datumiem nekavējoties 

elektroniski informē fakultātes dekānu; 
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5.2. studējošais neierodas RSU studiju un zinātniskās darbības telpās un klātienē 

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

personālu, kā arī veic pašizolāciju (mājas karantīna); 

5.3. Studiju departaments kopā ar dekānu un studiju programmas vadītāju lemj par 

studiju procesa izmaiņām šim studējošajam, t.sk. par attālinātām studijām uz laiku. 

6. Ja studējošais pēc šī rīkojuma izdošanas tomēr ir devies uz SPKC 

norādītajām valstīm un gatavojas atgriezies Latvijas Republikā: 

6.1. Studējošais vismaz 2 darba dienas pirms atgriešanās Latvijā elektroniski 

informē dekānu, norādot izbraukšanas valsti un prombūtnes laika periodu; 

6.2. Pirmo 14 (četrpadsmit) dienu laikā kopš atgriešanās Latvijas Republikā 

studējošais neierodas RSU studiju un zinātniskās darbības telpās un klātienē 

nekontaktējas ar RSU studējošajiem, darbiniekiem vai citu ar RSU darbību 

saistītu personālu, kā arī veic pašizolāciju (mājas karantīna); 

6.3. Studiju departaments kopā ar dekānu un studiju programmas vadītāju lemj 

par studiju procesa izmaiņām, ja uzskata tādas par iespējamām;  

6.4. Studējošais apzinās, ka studiju procesa izmaiņas nav garantētas. Studējošais 

patstāvīgi uzņemas atbildību par jebkādām akadēmisko un/vai citu saistību 

savlaicīgas vai pilnīgas neizpildes sekām; 

6.5. Ja studējošais ir RSU dienesta viesnīcas īrnieks, RSU uz 14 (četrpadsmit) 

dienām kopš atgriešanās Latvijas Republikā aptur īres līguma izpildi (force 

majeure apstākļi), kā rezultātā studējošais dienesta viesnīcā nedzīvo, uz šo 

laika periodu patstāvīgi sameklējot sev citu dzīvesvietu un veic pašizolāciju 

(mājas karantīna). Par šo laika periodu īrniekam netiek piestādīti izmaksu 

rēķini; 

6.6. Par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz studējošo dekāns informē 

studējošo ar neklātienes saziņas līdzekļiem. 

7. Studējošie apzinās, ka var tikt noteikti arī citi epidemioloģiskās drošības 

pasākumi, apņemas tos nekavējoties un pilnībā ievērot, kā arī apņemas ik dienu 

sekot informācijai gan RSU mājas lapā, gan RSU piešķirtajā e-pasta adresē. 

8. Studējošajiem ir pienākums patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim, jebkādu 

vīrusa pazīmju gadījumā nekavējoties rīkojoties atbilstoši SPKC (saite uz mājas 

lapu: https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtajām rekomendācijām, ar savu rīcību (darbību 

vai bezdarbību) izvairoties no citu personu veselības apdraudējuma.  

9. Studējošajiem ir pienākums arī sekot oficiālajai informācijai un rekomendācijām 

gan SPKC mājas lapā, gan citos avotos saistībā ar COVID-19. 

10. Turpmākais akadēmiskais process RSU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši 

epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības 

prasībām. 

11. Studējošā šajā rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par 

būtisku studiju līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar iespēju tikt 

eksmatrikulētam un ar pienākumu segt zaudējumus un kaitējumu fiziskām un 

juridiskām personām. 
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12. Ārvalstu studentu nodaļai, dekāniem un Studējošo pašpārvaldei organizēt 

informatīvo kampaņu par šajā rīkojumā noteiktajiem pasākumiem un par to 

neizpildes sekām. 

13. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus 

un Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju A. J. Gauju. 

 

Rektors                   Aigars Pētersons 
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