
 

 
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 

10.03.2020 Rīgā Nr. 5-1/114/2020 

 

Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz Rīgas Stradiņa universitātes 

darbiniekiem 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 

saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību,   

NOSAKU: 

1. Uz nenoteiktu laiku līdz turpmāku rīkojumu izdošanai ieviest COVID-19 vīrusa 

izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus, nosakot ierobežojumus attiecībā uz 

darbiniekiem (tai skaitā nodarbinātiem uz uzņēmuma līguma vai uz autoratlīdzības līguma 

pamata, turpmāk tekstā kopā – darbinieks(-i)), viņu pārvietošanos un atrašanos RSU. 

2. Atcelt RSU iepriekš apstiprinātus, bet vēl nenotikušus, kā arī neapstiprināt jaunus 

komandējumus vai darba braucienus darbiniekiem uz Slimību profilakses un kontroles centra 

(turpmāk tekstā – SPKC) noteiktajām valstīm, kuru norise plānota līdz 2020.gada 30.aprīlim.  

3. Ar vislielāko atbildību izvērtēt iespējas nedoties uz SPKC noteiktajām valstīm 

ne saistībā ar darba aktivitātēm, ne arī no darba brīvajā laikā, kā arī nedoties caur šīm 

teritorijām uz citiem galamērķiem. Minēto valstu aktuālais uzskaitījums ir mainīgs un 

pieejams SPKC mājas lapā (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769).  

4. Darbiniekiem nekavējoties informēt RSU (personals@rsu.lv, tālrunis 67060850), ja 

viņi laika periodā līdz 2020. gada 30. aprīlim paredzējuši doties uz SPKC sarakstā 

minētajām ārvalstīm, norādot valsti, kuru plānots apmeklēt, un plānoto atgriešanās 

datumu Latvijas Republikā. 

5. Pirmo 14 (četrpadsmit) dienu laikā kopš atgriešanās no SPKC sarakstā minētajām 

valstīm Latvijas Republikā darbinieks neierodas RSU studiju un zinātniskās darbības telpās 

un klātienē nekontaktējas ar RSU studējošajiem, darbiniekiem vai citu ar RSU darbību 

saistītu personālu. Ja darbiniekam nav noteikta pārejoša darbnespēja un darbinieks ir: 

5.1. nodarbināts RSU akadēmiskā vai zinātnes personāla amatā – tiek noformēts 14 

kalendāra dienu ikgadējais apmaksātais atvaļinājums veselības stāvokļa novērošanai, 

5.2. nodarbināts RSU vispārējā personāla amatā – 14 kalendāra dienas veic darba 

pienākumus attālināti, novērojot savu veselības stāvokli. Ja darba pienākumus nav 

iespējams veikt attālināti, darbiniekam tiek noformēts 14 kalendāra dienu ikgadējais 

apmaksātais atvaļinājums (iepriekš to saskaņojot ar darbinieka tiešo vadītāju). 

6. Ja darbiniekam tiks konstatēta saslimstība ar COVID-19 vīrusu, par turpmāku 

obligāto prombūtni lemj ārstniecības persona saskaņā ar SPKC rekomendācijām. 
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7. Darbiniekam jāievēro noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi, izpildot tos 

nekavējoties un pilnībā, kā arī ik dienu jāseko informācijai gan SPKC un RSU mājas lapā, 

gan savā RSU e-pasta adresē saistībā ar COVID-19. 

8. Pārslimojot COVID-19 vīrusu, darbinieks atgriežas darbā tikai pēc tam, kad ir 

saņēmis ārstējošā ārsta apliecinājumu par izveseļošanos. 

9. Darbinieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un viņiem ir pienākums nepieļaut 

darbības vai bezdarbību, kas apdraud kolēģu, studējošo un citu personu veselību vai nodara 

tai reālu kaitējumu, kā arī apdraud vai nodara kaitējumu RSU interesēm.   

10. Koordinētai rīcībai tiešie vadītāji konsultējas ar RSU Personāla departamentu.  

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

būtisku darba līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar pienākumu segt 

zaudējumus un kaitējumu fiziskām un juridiskām personām. 

12. Personāla departamentam līdz 2020. gada 11. martam sagatavot un izsūtīt e-pastu 

darbiniekiem, kuriem laikā no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim ir apstiprināti 

atvaļinājumi (ikgadējie, papildus, mācību), ar norādījumu iesniegt informāciju, vai 

atvaļinājums tiks pavadīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas, norādot valstis, kuras tiks 

apmeklētas. 

13. Komunikācijas departamentam organizēt informatīvās aktivitātes par šajā rīkojumā 

noteiktajiem pasākumiem un par to neizpildes sekām. 

14. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai iepazīstināt ar šo rīkojumu visus darbiniekus 

un RSU Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētaju A. J. Gauju. 
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