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REKTORA RĪKOJUMS 

23.08.2021 Rīgā Nr. 5-1/434/2021 

 

Par studiju procesa organizēšanu 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, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 

noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” 4.,8.,40.13, 40.14 un 109.punktu, Izglītības likuma 36.panta trešo daļu un 

Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas 4.punktu, kā arī, ņemot vērā valstī noteiktās obligātās 

prasības augstskolās studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē, t.sk. studentu tiesības 

piedalīties klātienes studijās tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu, un augstskolas pienākumu nodrošināt šādu sertifikātu esamības kontroli 

(pārbaudes):  

NOSAKU: 

1. Ņemot vērā pandēmijas periodā uzkrāto pozitīvo pieredzi studiju rezultātu 

sasniegšanā, organizējot tiešsaistes studijas, kā arī nepieciešamību nodrošinātu studentu 

plūsmas kontroli klātienes studijās, 2021./2022. akadēmiskajā gadā studiju process tiek īstenots 

klātienē, ievērojot, ka: 

1.1. sociālo zinātņu studiju programmās studiju process var tikt organizēts attālināti līdz 

50% no studiju programmas apjoma; 

1.2. medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studiju process var tikt 

organizēts attālināti līdz 20% no studiju programmas apjoma. 

2. No 2021.gada 30.augusta līdz 2021.gada 10.oktobrim studiju process tiek īstenots 

attālināti, izņemot: 

2.1. studiju programmu praktiskās daļas apguvi, kas nepieciešama profesionālo prasmju 

ieguvei, ievērojot rīkojuma 8.punktā noteikto; 

2.2. klīnisko praksi rezidentūrā, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās 

drošības prasības; 

2.3. Dekāna rīkojumā paredzētos gadījumos attiecībā uz atsevišķām studiju 

programmām, ja tas nepieciešams atbilstoša studiju procesa nodrošināšanai.  

3. Studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē līdz 2021.gada 10.oktobrim var 

piedalīties personas: 

 



3.1. ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta 

pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa 

pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules 

Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no 

divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas ,,Vaxzevria” pirmās devas saņemšanas 

un uzreiz pēc ,,Vaxzevria” otrās devas saņemšanas, vai personas, kurām kopš laboratoriski 

apstiprinātas SARS-CoV-2 inficēšanās epizodes,  nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, nav 

pagājušas vairāk kā 180 dienas un pēc  Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru 

reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas atzītas vienas vakcīnas devas saņemšanas ir 

pagājušas četrpadsmit dienas; 

3.2. ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir 

pārslimojusi Covid-19 infekciju un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas 

saslimšanas epizodes ietvaros, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, 

nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180 dienas; 

3.3. ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 

stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra 

(turpmāk – SPKC) testēšanas algoritmam un tas ir negatīvs. Testa apmaksa tiek noteikta 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4. Studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē no 2021.gada 11.oktobra var 

piedalīties personas tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

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. 

6. Ieviest šādus darba organizācijas un epidemioloģiskās drošības pasākumus studiju 

procesā klātienē: 

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

personas atbilstību rīkojuma 3. vai 4.punktā noteiktajām prasībām. 

6.2. Infrastruktūras departaments nodrošina tehniskos līdzekļus rīkojuma 3. vai 4.punktā 

norādīto sadarbspējīgo sertifikātu pārbaudei un, ka RSU ēkās, kurās izmanto apsardzes 

pakalpojumus, apsardzes darbinieks pārbauda personas atbilstību rīkojuma 3. vai 4.punktam. 

7. Studējošais, docētājs un ikviens RSU darbinieks (turpmāk – persona), ierodoties RSU 

telpās, RSU apsardzes darbiniekam vai atbilstoši rīkojuma 6.1.punktā norādītajai dekāna vai 

struktūrvienības vadītāja nozīmētajai atbildīgajai personai uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu (pasi vai personas apliecību) un sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību 

rīkojuma 3. vai 4.punktā norādītajam. 

8. Studiju programmu vadītājiem 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. Ārvalstu reflektantu nodaļa (par ārvalsts reflektantiem) un Ārvalstu studentu nodaļa 

(par ārvalsts studējošajiem) apkopo informāciju par reflektantu un studējošo ierašanās laiku un 

uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā. 

10. Finanšu departaments nodrošina ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) 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: 

10.1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas; 

10.2. RSU uzturēšanas izmaksas, kas nav norādītas rīkojuma 10.1. vai 

10.3.apakšpunktā; 

10.3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem; 

10.4. kapitālie izdevumi.  

11. RSU atbildīgajām struktūrvienībām atbilstoši savai kompetencei nekavējoties 

aktualizēt RSU kārtības ,,Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai  Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Rīgas Stradiņa universitātē” un RSU rektora rīkojuma “Par īpašajiem 

piesardzības pasākumiem RSU dienesta viesnīcās Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, kā arī nepieciešamības gadījumā citu RSU iekšējo normatīvo aktu prasības 

atbilstoši MK noteikumu noteiktajiem epidemiloģiskās drošības pasākumiem un iesniegt 

apstiprināšanai RSU rektoram. 

12. Turpmākais akadēmiskais process RSU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši 

epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām. 

13. RSU Studentu serviss sniedz informāciju Izglītības kvalitātes valsts dienestam par 

RSU studiju procesa organizāciju klātienē un attālināti, kā arī par īpašiem pretepidēmijas 

pasākumiem, ja SPKC tādus nosaka RSU vai konkrētam studējošam, vai darbiniekam, un RSU 

par to ir zināms.   

14. 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 un kaitējumu fiziskām un juridiskām personām. 

15. Ārvalstu studentu nodaļai, dekāniem, Studējošo pašpārvaldei un Komunikācijas 

departamentam organizēt informatīvo kampaņu par šajā rīkojumā noteiktajiem pasākumiem un 

par to neizpildes sekām. 

16. Datu apmaiņa par RSU studējošajiem konkrētā augstākās izglītības programmā tiek 

veikta atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktiem nosacījumiem. 

17. Ar šī rīkojuma izdošanu spēku zaudē rektora 2021.gada 8.marta rīkojums Nr. 5-

1/132/2021 ,,Par studiju procesa turpmāko organizēšanu COVID-19 infekcijas izplatības 

apstākļos”. 

18. Rektora biroja darbiniekiem iepazīstināt ar rīkojumu visus darbiniekus un Studējošo 

pašpārvaldes valdes priekšsēdētāju P.Feldmani. 

 

Rektors          Aigars Pētersons 

 

R.Osis 

67409135  

S.Kalnmale 

67409226 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


