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Par izglītības procesa norisi Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos 

 

Lai nodrošinātu Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk - RSU) studiju un zinātnisko darbību 

Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot studējošo, personāla un apmeklētāju veselības 

apdraudējumu un ievērojot valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus un 

ierobežojumus, ievērojot Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 1.panta trešajā daļā un 2.panta 

pirmās daļas otrajā punktā ietvertos rīcības principus, Izglītības likuma 36.panta trešo daļu un 

Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas 4.punktu, un vadoties no Ministru kabineta 2021. gada 

28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” nosacījumiem, kā arī, ņemot vērā valstī noteiktās obligātās prasības 

augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē:  

NOSAKU: 

1. Ņemot vērā pandēmijas periodā uzkrāto pozitīvo pieredzi studiju rezultātu 

sasniegšanā organizējot attālinātas studijas, kā arī nepieciešamību nodrošināt studentu plūsmas 

kontroli klātienes studijās, studiju process tiek īstenots klātienē, ievērojot, ka studiju 

programmās studiju process var tikt organizēts attālināti līdz 50% no studiju programmas 

apjoma”. Lai nodrošinātu klātienes un attālināto studiju procesa proporcijas uzraudzību, Studiju 

departamenta Studiju procesa analītiķis pēc pieprasījuma apkopo datus par studiju programmās 

īstenoto studiju procesa veidu (klātiene vai attālināti) un tā proporciju. 

2. Studiju un citu RSU izglītības programmu īstenošanā klātienē var piedalīties RSU 

personāls (t.sk. administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu sniedzēji, kas 

nonāk saskarsmē ar studējošajiem) tikai ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu. 

3. Izglītības ieguves procesā klātienē ikviens piedalās lietojot sejas maskas (izņemot 

gadījumu, ja persona telpā uzturas viena) un iespēju robežās ievērojot distancēšanos.  

4.  RSU studējošajiem ir nepieciešams derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 

lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē ārpus RSU telpām šādos 

studiju kursos: 

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; 
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4.5. Rehabilitācijas fakultāte – Audiologopēdija, 

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

4.6. Farmācijas fakultāte – Klīniskā farmācija. 

5. Dekāns  sadarbībā ar studiju programmas vadītāju, izvērtējot epidemioloģisko 

situāciju un ievērojot studiju programmas specifiku, informējot Studiju departamentu, var izdot 

rīkojumu par noteiktu studiju programmas studiju kursu (t.sk.studiju prakšu) vai moduļu pilnīgu 

vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa nesamazināšanos, ievērojot 

rīkojuma 1.punktā noteikto. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ievērojot studiju 

programmas specifiku, Dekāns informējot Studiju departamentu, var noteikt attālinātu studiju 

procesa norisi konkrētam studiju kursam vai studentu grupai. Konkrēto lēmumu Dekāns 

noformē un paziņo veidā (piemēram, paziņojums e-pastā), kas nodrošina tūlītēju informācijas 

paziņošanu” 

6. Ieviest šādus darba organizācijas un epidemioloģiskās drošības pasākumus studiju 

procesā klātienē: 

6.1. Dekāns vai struktūrvienības vadītājs nozīmē atbildīgo personu, kura uzrauga 

personas atbilstību šī rīkojuma 4.punktā noteiktajām prasībām. 

6.2. Personāla departaments sadarbībā ar konkrētā darbinieka tiešo vadītāju nodrošina, 

ka darbinieks, kas neatbilst šī rīkojuma 2.punktā noteiktajām prasībām, nepiedalās studiju un 

citu RSU izglītības programmu īstenošanā klātienē. Ja šāda darbinieka amata pienākumu 

pilnvērtīga izpilde ir iespējama tikai veicot darba pienākumus daļēji vai pilnībā klātienē, tad 

tiek piemēroti Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 pants nosacījumi. 

7. Ikviens RSU darbinieks un šī rīkojuma 4.punktā minētie studējošie (turpmāk – 

persona), 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.   

8. Studiju programmu vadītājiem un studējošiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot 

studiju procesa aktivitātes, t.sk. prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās 

bāzes, prakšu vietas u.c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu 

epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi. 

9. Finanšu departaments nodrošina ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu noteikto 

prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu, ko RSU segusi no saviem finanšu līdzekļiem, 

analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu 

no 2019.gada 1.augusta līdz 31.decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām 

budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām: 

9.1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas; 

9.2. RSU uzturēšanas izmaksas, kas nav norādītas rīkojuma 9.1. vai 9.3.apakšpunktā; 

9.3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem; 

9.4. kapitālie izdevumi.  

10. Turpmākais studiju process RSU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši 

epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām. 

11. Studējošā šajā rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku 

studiju līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar iespēju tikt eksmatrikulētam un ar 

pienākumu segt zaudējumus par nodarītu  kaitējumu fiziskām un juridiskām personām. 

12. Dekāniem, Studējošo pašpārvaldei un Komunikācijas departamentam organizēt 

informēt par šajā rīkojumā noteiktajiem pasākumiem. 
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13. Ar šī rīkojuma izdošanu spēku zaudē rektora 23.08.2021. rīkojums Nr.5-1/434/2021 

“Par studiju procesa organizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos” un 22.02.2022. 

rīkojums Nr.1-PB-2/113/2022 un ar to apstiprinātā Kārtība/Drošības protokols piesardzības 

pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē. 

14. Apstiprināt RSU iekšējo normatīvo aktu “Kārtība/Drošības protokols piesardzības 

pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē” 

(turpmāk – Kārtība) jaunā redakcijā (rīkojuma pielikumā). 

15. Pārvaldības biroja darbiniekiem iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus un 

Studējošo pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju. 

16. Šis rīkojums stājas spēkā 2022.gada 1.aprīlī. 

 

Pielikumā: Kārtība/Drošības protokols piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē”  uz 9 lapām. 
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