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REKTORA RĪKOJUMS 

11.03.2020 Rīgā Nr. 5-1/117/2020 

 

Par epidemioloģiskās drošības ievērošanu masu pasākumu rīkošanā  

 

Lai sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību mazinātu Rīgas Stradiņa universitātes 

(RSU) studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu, rīkojot 

pasākumus ar plašu dalībnieku skaitu,   

NOSAKU: 

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

izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus, nosakot ierobežojumus arī 

pasākumu rīkošanā ar plašu dalībnieku skaitu.  

2. Atcelt jebkādus RSU struktūrvienību, koleģiālo institūciju vai RSU Studējošo 

pašpārvaldes rīkotus pasākumus (konferences, sanāksmes, semināri u.c.), kuros 

plānota vienkopus vairāk kā 50 personu piedalīšanās, turpmāk tekstā – Masu 

pasākumi. Izņēmumi var tikt pieļauti īpašos gadījumos ar iepriekšēju Rektorāta 

akceptu. 

3. Struktūrvienībām/darbiniekiem/Studējošo pašpārvaldei, kas ir Masu pasākumu 

iniciējošie/koordinējušie kontaktpunkti, nekavējoties veikt nepieciešamās 

organizatoriskās aktivitātes šo pasākumu atcelšanai. Minētā ietvaros arī apzināt un 

veikt nepieciešamās darbības Masu pasākuma norisei noslēgto līgumu un 

pasūtījumu atcelšanai (iespēju robežās – bez sankcijām un zaudējumiem RSU). 

Līgumu un pasūtījumu atcelšanas jautājumos nepieciešamības gadījumos vērsties 

RSU Juridiskajā daļā. 

4. Neslēgt jaunus RSU līgumus ar ārējiem klientiem par viņu rīkotiem Masu 

pasākumiem RSU telpās, tostarp par RSU telpu (piem. Aula, Medicīnas izglītības 

tehnoloģiju centrs, auditorijas u.c.) iznomāšanu ārējiem klientiem (ar dalībnieku 

skaitu vairāk kā 50 personas). Struktūrvienībām/darbiniekiem, kas ir šādu 

pasākumu RSU kontaktpunkti, apzināt iespējas atcelt jau noslēgtus līgumus par 

tiem ārējo klientu plānotajiem Masu pasākumiem, kas vēl nav notikuši. Līgumu 

un pasūtījumu atcelšanas jautājumos nepieciešamības gadījumos vērsties RSU 

Juridiskajā daļā. 

5. RSU koleģiālajām institūcijām un struktūrvienībām, plānojot sapulces vai citus 

pasākumus ar paplašinātu dalībnieku skaitu, izsvērt pasākuma norises 

atlikšanas iespējas un aktuālo jautājumu izskatīšanu citādos formātos. 
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6. Rīkojums neattiecas tiešā veidā uz studiju procesu, par ko ir izdots atsevišķs 

rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz studiju procesa 

organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību. 

7. Dokumentu pārvaldības un arhīva daļai iepazīstināt ar rīkojumu visus prorektorus, 

visu struktūrvienību vadītājus un Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju A. 

J. Gauju. 

 

Rektors           Aigars Pētersons 
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


