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REKTORA RĪKOJUMS 

16.03.2020 Rīgā Nr. 5-1/123/2020 

 

Par studiju procesa organizēšanu valstī noteikto ierobežojumu apstākļos  

 

Lai turpinātu RSU studiju procesu Latvijas Republikā izsludinātās ārkārtējās 

situācijas un tās ietvaros noteikto ierobežojumu apstākļos,  

NOSAKU: 

1. Uz nenoteiktu laiku līdz nākamajam rīkojumam:  

1.1. jebkādas studiju procesa aktivitātes klātienē pārtraukt. Minētais attiecas arī uz 

praktiskām nodarbībām (prakses, klīniskās mācības u.c.), kuras notiek pie 

sadarbības partneriem; 

1.2. studiju procesu īstenot e-studiju vidē saskaņā ar apstiprināto  studiju 

programmas plānu akadēmiskajam gadam (t.sk. saskaņā ar lekciju un nodarbību 

sarakstu 2019./2020.akadēmiskā gada pavasara semestrim). Izmaiņas pieļaujamas 

objektīvu iemeslu dēļ  ar dekāna saskaņojumu.   

2. Rīkojuma 1.punkta īstenošanas ietvaros: 

2.1. Studiju kursu vadītājiem līdz 2020.gada 20.martam e-studiju vidē nodrošināt 

studējošajiem pilnvērtīgu, skaidru informāciju par studiju kursu norises turpmāko 

organizāciju, nekavējoši arī atjauninot aktuālo informāciju, tiklīdz rodas izmaiņas. 

Katedru vadītājiem pārraudzīt šī uzdevuma izpildi;  

2.2. ITD Servisa centram sadarbībā ar PIC nodrošināt akadēmiskajam personālam 

RSU mājas lapā pārskatāmi un viegli uztveramas informācijas pieejamību par e-

studiju vides izmantošanas iespējām (IT rīki, apraksti, instrukcijas, saites, 

konsultāciju iespējas u.c. elementi), kā arī konsultācijas ikdienā; 

2.3. ITD sadarbībā ar PIC izveidot speciālistu grupu e-studiju aktivitāšu atbalsta 

nodrošināšanai, ietverot tajā ITD un PIC speciālistus, kā arī e-vidē pieredzējušus 

docētājus; 

2.4. Akadēmisko struktūrvienību vadītājiem nodrošināt  studiju kursu realizāciju 

saskaņā ar apstiprināto  studiju programmas plānu akadēmiskajam gadam (t.sk. 

saskaņā ar lekciju un nodarbību sarakstu 2019./2020.akadēmiskā gada pavasara 

semestrim). Izmaiņas pieļaujamas tikai ar dekāna saskaņojumu, ja izmaiņas 

objektīvi nevar neveikt; 

2.5. Studiju departamentam nodrošināt kontroli par e-studiju vidē notikušajām 

aktivitātēm studiju kursu realizācijai  un  šo aktivitāšu nodrošināšanai  izmantoto 



2 

 

pedagoģiskā darba  vienību (PDV) atbilstību plānotajai akadēmiskās 

struktūrvienības  mācību darba slodzei akadēmiskajā gadā  (forma D-4) un 

akadēmiskās struktūrvienības  perspektīvā  mācību darba slodzes izpildes 

sadalījuma semestrim ( D-9 forma) noteiktajam PDV;  

2.6. Bibliotēkai tās noteiktos laikos nodrošināt bibliotēkā pieejamo resursu 

izsniegšanu un studentu informēšanu. 

3. Rektora 11.03.2020 rīkojumā nr.5-1/115/2020 atcelt 2.2.punktu. Pārējā daļā rīkojums 

nr.5-1/115/2020 ir spēkā.  

4. Komunikācijas departamenta direktoram E. Šaueram nodrošināt šī dokumenta 

virzību tulkošanai un pieejamību RSU e-vidē.  

5. 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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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 


