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REKTORA RĪKOJUMS 

12.10.2021 Rīgā Nr. 5-1/527/2021 

 

Par grozījumiem Kārtībā/Drošības protokolā piesardzības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) nodrošinātu  Kārtības/Drošības protokola 

piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas 

Stradiņa universitātē (turpmāk – Kārtība), kas apstiprināta ar rektora 31.08.2021. rīkojumu 

Nr.5-1/459/2021, piemērošanu atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 28. septembra 

noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi   Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”, 

NOSAKU: 

1. Izdarīt šādus grozījumus Kārtībā: 

 

1.1. Izteikt Kārtības izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: 

“Izdots saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 1.panta trešo daļu un 2.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 36.panta trešo daļu un Augstskolu likuma 4.panta 

trešās daļas 4.punktu, un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

1.2. Izteikt Kārtības 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Vispārīgie distancēšanās noteikumi 

3.1. RSU netiek noteikti kvantitatīvi ierobežojumi studējošo skaitam auditorijās un netiek 

noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu studējošo, bet studiju programmas īstenošanā 

un apguvē klātienē no 2021.gada 11.oktobra var piedalīties personas (t.sk. 

administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas nonāk 

saskarsmē ar studējošajiem) tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, lietojot sejas maskas (izņemot gadījumu, ja persona telpā uzturas viena) un 

iespēju robežās ievērojot distancēšanos. Izglītības ieguves procesu un ar to saistītos 

pakalpojumus augstskolā un dienesta viesnīcu pakalpojumus organizē klātienē 

epidemioloģiski drošā vidē. 

3.2. RSU darbinieki var veikt savus darba pienākumus attālināti, iepriekš saskaņojot ar 

savu tiešo vadītāju un pārliecinoties, ka netiek negatīvi ietekmēta darba pienākumu 

kvalitatīva izpilde, līdz tālākajam rektora rīkojumam. 

3.3. RSU telpās ārpus studiju norises laika vai speciāli nodalītās telpās, var uzturēties 

personas (tehniskie darbinieki, ārpakalpojuma sniedzēji utml.), kuras neatbilst šīs kārtības 

3.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:  

3.3.1.nepārtraukti atrodoties telpās tiek lietotas sejas maskas; 

 



3.3.2.tiek veikta darba virsmu dezinfekcija un vēdināšana; 

3.3.3.ievēro 2 metru distanci komunikācijā ar citu RSU personālu vai 

apmeklētājiem. 

3.4. RSU ēkās, kurās vienlaikus notiek studiju procesa īstenošana, kā arī līdztekus darbojas 

ārstniecības iestādes, šajā kārtībā noteiktās prasības attiecas uz telpām, kuras izmanto RSU 

mācību procesa nodrošināšanai.” 

 

1.3. Papildināt Kārtību ar 6.7. un 6.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.7. Ja atbilstoši Kārtības 6.1.apakšpunktā noteiktajam saņemta informācija par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Rezidentūra medicīnā” studējošo 

(turpmāk – rezidents) saslimšanas gadījumu ar Covid-19 infekciju, dekāns vai dekāna 

nozīmētais darbinieks no rezidenta noskaidro, vai par saslimšanas faktu un 

kontaktpersonām ir informēta rezidenta darba vieta, kā arī pārliecinās, vai attiecīgajā laika 

periodā nav īstenots RSU nodrošināts studiju process. 

6.8. Ja rezidents apstiprina, ka par saslimšanas faktu ir informēta rezidenta darba vieta, kā 

arī dekāns vai dekāna nozīmētais darbinieks ir pārliecinājies, ka attiecīgajā laika periodā 

nav īstenots RSU nodrošināts studiju process, šīs Kārtības 6.1.4. apakšpunkta - 6.1.13. 

punktā minētās darbības neveic.” 

 

1.4. Izteikt Kārtības 7.3.1.apakšpunkta b) apakšpunktu šādā redakcijā: 

“b) Pirms ieceļošanas Latvijas Republikā veikt Covid-19 testu saskaņā ar normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām, uzrādīt negatīvu Covid-19 testa rezultātu, sadarbspējīgu 

vakcinācijas sertifikātu vai uzrādīt citu medicīnisku dokumentu, kas apliecina, ka persona 

nav infekcioza, kā arī pienākumu elektroniski aizpildīt apliecinājuma anketu tīmekļvietnē 

covidpass.lv, ja šādu prasību paredz normatīvie akti.” 

 

1.5. Izteikt Kārtības 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.2. Studējošais, docētājs un ikviens RSU darbinieks, kam ir izsniegta studējošā vai 

darbinieka apliecība, reģistrē savu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

attiecīgi RSU darbiniekiem vēršoties pie sava tiešā vadītāja vai Personāla departamentā, 

bet studentiem vēršoties Studējošo servisā.  Pēc sadarbspējīga vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta reģistrācijas, personai, katru reizi ienākot RSU telpās, 

sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamība tiek pārbaudīta speciāli 

ierīkotās apliecību nolasīšanas vietnēs ar ekrāniem, pārbaudot informāciju no reģistrācijas 

datiem.  Par sertifikātu pārbaudi atbildīgais personāls ir tiesīgs pieprasīt arī papildus 

uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu ar personu apliecinošu 

dokumentu vai darbinieka vai studējošā apliecību.” 

 

1.6. Izteikt Kārtības 15.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Ja persona ir saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija atzinumu par 

nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, ar norādītu termiņu vakcinācijas 

atlikšanai, tad pēc iepriekšminētā konsīlija atzinuma iesniegšanas RSU ar atsevišķu 

lēmumu attiecībā uz konkrēto personu var piemērot izņēmumu attiecībā uz šīs Kārtības 

3.1.apakšpunkta nosacījumiem uz termiņu, kas norādīts konsīlija lēmumā, nosakot, ka 

persona  līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai studiju procesā piedalās tikai attālināti.” 

 

2. Rektora biroja darbiniekiem: 

2.1. iepazīstināt ar šo rīkojumu studiju prorektori T. Koķi, veselības studiju 

prorektoru G. Bahu, zinātņu prorektori A. Kiopu, administrācijas un attīstības 

prorektoru T. Baumani, Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju P. Feldmani un 

RSU fakultāšu dekānus; 

2.2. informēt par precizējumiem Kārtībā visus RSU darbiniekus; 



3. RSU fakultāšu dekāniem informēt fakultātes studējošos par precizējumiem Kārtībā. 

4. Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļas darbiniekiem nodrošināt Kārtības 

(konsolidētās versijas) pieejamību RSU Dokumentu centrā.  

 

 

Rektors                                                      A. Pētersons 

 

 

 

 

R.Osis, 67409135 

 

 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


