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REKTORA RĪKOJUMS 

05.09.2022 Rīgā Nr. 1-PB-2/481/2022 

 

Par grozījumiem rektora 25.03.2022 rīkojumā Nr.1-PB-2/198/2022 “Par izglītības 

procesa norisi Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos” 

un Kārtībā/Drošības protokolā piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē 

 

 

Lai Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) nodrošinātu ar rektora 25.03.2022 

rīkojumu Nr.1-PB-2/198/2022 “Par izglītības procesa norisi Covid-19 infekcijas izplatības 

apstākļos” (turpmāk – rīkojums) un Kārtību/Drošības protokolu piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē 

(turpmāk – Kārtība) noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu atbilstību Ministru 

kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosacījumiem un praktiskās 

apmācības vietu (ārstniecības iestāžu) noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, 

NOSAKU: 

1. Izdarīt šādus grozījumus rīkojumā: 

1.1. Izteikt rīkojuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. RSU darbiniekiem un studējošajiem ir nepieciešams derīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas 

apguvē ārpus RSU telpām, ja šādas prasības ir noteikusi prakses vieta vai ārstniecības 

iestāde, kurā notiek studiju programmas praktiskās daļas apguve. Iepriekšminētie 

nosacījumi attiecas uz šādiem studiju kursiem: 

4.1. Medicīnas fakultāte – Medicīna (t.sk Pediatrija); 

4.2. Zobārstniecības fakultāte – Zobārstniecība, Zobu higiēnists; 

4.3. Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte – Māszinības, Vecmāte, 

Veselības psiholoģija; 

4.4. RSU Liepājas filiāle – Ārstnieciskā masāža, Ārsta palīgs; 

4.5. Rehabilitācijas fakultāte – Audiologopēdija, 

Ergoterapija, Fizioterapija Fizioterapija, Mākslas terapija, Ortozēšana – protezēšana, 

Uzturs; 

4.6. Farmācijas fakultāte – Klīniskā farmācija.” 

1.2. Izteikt rīkojuma 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Šī rīkojuma 4.punktā minētajā gadījumā studējošie sniedz informāciju (rakstisku 

apliecinājumu) par savu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu studiju 

procesu organizējošai struktūrvienībai. Darbinieki sniedz informāciju (rakstisku 

apliecinājumu) tiešajam vadītājam vai Personāla departamentā.  Informācija par darbinieka 

vai studējošā vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu prakses vietai vai ārstniecības 
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iestādei, kurā notiek studiju programmas praktiskās daļas apguve, tiek sniegta pēc 

pieprasījuma.” 

 

2. Izdarīt grozījumus Kārtībā un izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.2. RSU darbiniekiem un studējošajiem ir nepieciešams derīgs vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas 

apguvē ārpus RSU telpām, ja šādas prasības ir noteikusi prakses vieta vai ārstniecības 

iestāde, kurā notiek studiju programmas praktiskās daļas apguve. Iepriekšminētie 

nosacījumi attiecas uz šādiem studiju kursiem: 

1) Medicīnas fakultāte – Medicīna (t.sk Pediatrija); 

2)  Zobārstniecības fakultāte – Zobārstniecība, Zobu higiēnists; 

3) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte – Māszinības, Vecmāte, 

Veselības psiholoģija; 

4) RSU Liepājas filiāle – Ārstnieciskā masāža, Ārsta palīgs; 

5) Rehabilitācijas fakultāte – Audiologopēdija, 

Ergoterapija, Fizioterapija Fizioterapija, Mākslas terapija, Ortozēšana – 

protezēšana, Uzturs; 

6) Farmācijas fakultāte – Klīniskā farmācija.” 

 

3. Apstiprināt apliecinājuma par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta esamību veidlapu (Pielikumā). 

4. Pārvaldības biroja darbiniekiem iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus un 

Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju. 

5. Šis rīkojums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

6. Kvalitātes vadības un iekšējā audita daļas darbiniekiem nodrošināt rīkojuma un 

Kārtības (konsolidētās versijas) pieejamību RSU Dokumentu centrā.  

 

Rektors                                                      A. Pētersons 
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