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Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
Vidzemes Augstskolā 

Drošības protokols 

1. Atsākot klātienes studiju procesu 2021.gada 1.septembrī, Vidzemes Augstskolā (turpmāk – 
ViA) ievērot Epidemioloģiskās drošības likuma, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma, MK noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” un 2021.gada 20.augustā Izglītības un zinātnes ministrijas 
izstrādātās “Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 
2021./2022.akadēmiskajā gadā” prasības, kā arī kompetento iestāžu (Veselības ministrijas, 
Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC), Izglītības un zinātnes ministrijas 
(turpmāk – IZM) u.c.) rekomendācijas un norādījumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un 
profilaksei, kas pieejami šo iestāžu tīmekļa vietnēs. 

2. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir noteiktas šādas prasības: 
2.1. laika posmā no mācību gada sākuma līdz 2021. gada 10. oktobrim klātienes mācībās var 

piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas 
sertifikātu, kā arī ar negatīvu Covid-19 testu, kas veikts pēdējo 48 stundu laikā. Sākot ar 
2021. gada 11. oktobri ViA studiju vai darba procesā klātienē drīkst piedalīties personas 
TIKAI ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu. Tie ir 
jāuzrāda pēc pieprasījuma kopā ar personu identificējošu dokumentu; 

2.2. Pēc SPKC norādījumiem visiem koplietošanai paredzētās telpās jāturpina nēsāt sejas 
maskas; 

2.3. ViA nedrīkst atrasties personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, 
klepus, elpas trūkums) vai personas, kurām konstatēta Covid-19 infekcija. Par 
neierašanos ViA studentiem un akadēmiskajam personālam savlaicīgi informēt atbilstošo 
studiju virziena speciālistu (skatīt https://va.lv/lv/kontakti/sazinies), sazināties ar ģimenes 
ārstu studiju/darba nespējas noformēšanai un tālākai rīcībai, atgriežoties studiju/darba 
procesā tikai pēc ārsta norādījumiem; administratīvajam personālam savlaicīgi informēt 
tiešo vadītāju e-pastā vai telefoniski; 

2.4. ievērot pareizu roku higiēnu un lietot roku dezinfekcijas līdzekļus; 
2.5. iespēju robežās ievērot 2 m distanci. Studiju procesa laikā vienas grupas vai kursa 

ietvaros var neievērot 2 m distanci, kamēr šie nosacījumi netiek mainīti; 
2.6. regulāri vēdināt telpas. CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa 

kvalitātei studiju telpās, ir līdz 1000 ppm (tiklīdz ViA būs pieejami gaisa kvalitātes 
mērītāji). Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi 
pareizas telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

‒ vēdināšana jānodrošina atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātajam katras 
studiju telpu individuālajam vēdināšanas režīmam; 

‒ vēdināšana jānodrošina ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 
koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm (tiklīdz ViA būs pieejami gaisa kvalitātes mērītāji) 
vai reizi divās stundās 15 minūtes; 

‒ vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls; 
‒ vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 
‒ vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 
‒ starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

3. ViA izvietot informāciju par piesardzības pasākumiem: 
3.1. informāciju, ka laika posmā no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 

10.oktobrim, ierodoties ViA, ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 
pārslimošanas sertifikāts vai arī ar negatīvs Covid-19 tests, kas veikts pēdējo 48 
stundu laikā. Sākot ar 2021. gada 11. oktobri ViA studiju vai darba procesā klātienē 
drīkst piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 
pārslimošanas sertifikātu. Tie ir jāuzrāda pēc pieprasījuma kopā ar personu 
identificējošu dokumentu; 
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3.2. informāciju, ka visiem koplietošanai paredzētās telpās jāturpina nēsāt sejas 
maskas; 

3.3. brīdinājums, ka telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, 
mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

3.4. informāciju par konkrētās studiju telpas individuālo vēdināšanas režīmu; 
3.5. brīdinājums par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 

nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 
3.6. citi pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumi, ja tādi ir noteikti. 
 

4. Ja studiju procesa laikā ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19, rīkoties šādi: 

5. Studiju procesa laikā docētājs ir atbildīgs par piesardzības pasākumu ievērošanu un ir tiesīgs 

prasīt šo pasākumu ievērošanu arī no studentiem. Individuālie profilakses pasākumi - docētāji 

un studenti ir tiesīgi izmantot medicīniskās sejas maskas. 

6. Kārtība studiju procesa organizēšanai 

Studiju procesu plānots organizēt, izmantojot IZM ieteiktos trīs īstenošanas modeļus. 

 

Studiju
process 

ViA 
2021/2022

Studijas
klātienē
(100%)

Kombinētās
studijas
(tiešsaiste un 
attālināti līdz 70% 
studiju kursā)

Studijas
tiešsaistē
(100%)

Rīcība, ja konstatēta inficēšanās ar Covid-19 
        

Students 
 

Darbinieks 
 

Rīkoties saskaņā ar SPKC norādījumiem 
konkrētajā saslimšanas gadījumā (SPKC 

sazinās ar saslimušo personu par 
konkrētu rīcības plānu) 

 

Rīkoties saskaņā ar SPKC norādījumiem 
konkrētajā saslimšanas gadījumā (SPKC 

sazinās ar saslimušo personu par 
konkrētu rīcības plānu) 

 
Atbildīgā persona saziņai ar SPKC par 
epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu ViA: 
ViA akadēmiskais prorektors, 

tel.nr.25416191 
 

Atbildīgā persona saziņai ar SPKC par 
epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu ViA: 
ViA administratīvais prorektors, 

tel.nr.25416191 
 

Studijas klātienē, uzrādot ārsta izziņu par 
izveseļošanos sava studiju virziena 

direktoram 

Atgriežas darbā, kad ViA saņemta oficiāla 
informācija par darbnespējas beigām 
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A modelis. Mācības klātienē (ja nav neviens cits valstiska līmeņa oficiāls ierobežojums) 

Mācību process notiek klātienē, docētājiem un studentiem ievērojot visus drošības pasākumus, 

lai maksimāli nodrošinātu Covid-19 izplatības ierobežošanu, ievērojot prasības, kas norādītas šī 

dokumenta punktā 3.1. Klātienes studiju process var tikt organizēts arī ārpus ViA telpām – brīvā 

dabā, ja tas netraucē procesa veiksmīgu norisi. Tādā gadījumā 3.1. punktā minētās prasības 

neattiecas. 

B modelis. Mācības klātienē kombinētas ar tiešsaistes mācībām 

Mācību process var tikt organizēts, izmantojot klātienes un tiešsaistes izglītības pasākumus. 

Kombinētā mācību procesa tiešsaistes un attālinātā daļa pieļaujama līdz 70%, nodrošinot to, ka 

nesamazinās studiju kvalitāte. Kombinēto mācību procesu drīkst izmantot arī ne-pandēmijas 

situācijā šādos gadījumos: 

a. ja docētājam nav iespējams piedalīties klātienes mācību procesā administratīvo 

pienākumu, komandējumu, projekta aktivitāšu un personisku iemeslu dēļ (attaisnojoša 

prombūtne, ārkārtas prombūtnes situācijas);  

b. ja docētājs un/vai students atrodas valstī, no kuras laicīgi nav iespējams ierasties uz 

klātienes nodarbībām līdz ar mācību sākumu, attaisnojošu iemeslu dēļ; 

c. ja students un/vai docētājs atrodas piespiedu karantīnā. 

Lai nodrošinātu vienlaicīgi klātienes un attālinātās apmācības, docētājiem ir ieteicams sagatavot 

savu lekciju video ierakstus, ko piedāvāt studentiem, kuri mācās attālināti (skatīt dokumentu “IT 

atbalsts studijām tiešsaistē un attālinātajam darbam ViA”, https://moodle.va.lv/). 

C modelis. Mācības notiek tikai tiešsaistē 

Mācības tiek organizētas tikai tiešsaistē, ja: 

a. SPKC noteicis ierobežojumus; 

b. valstī/ pašvaldībā noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi; 

c. docētājs ir īpašajā riska grupā (gados vecāki docētāji, docētāji ar hroniskām saslimšanām 

un/vai pazeminātu imunitāti).  

d. ārvalstu studējošais nevar ierasties uz studijām klātienē vai arī ārvalstu studējošajam ir citas 

valsts vakcinācijas sertifikāts, kurš nav atzīts LV. Katrs gadījums attiecībā uz ārvalstu 

studentiem tiek izskatīts atsevišķi un tiek pieņemts attiecīgs lēmums par katru ārvalstu 

studentu. 

Veicot darbu attālināti, docētājiem un studentiem ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, 

drošības tehnikas, darba higiēnas un ugunsdrošības, ēku lietošanas un citus noteikumus un 

uzņemties atbildību, lai darba vieta un aprīkojums ir piemērots un atbilstošs studiju procesa 

veikšanai. 

Studentam vai darbiniekam, kurš ir attaisnojošu iemeslu dēļ spiests pāriet uz C modeli, tiek 

sagatavots individuālais plāns/ risinājums mācību procesa nodrošināšanai. 

7. ViA dienesta viesnīcu izmantošana 

a. īrniekiem iespēju robežās izvairīties no drūzmēšanās koplietošanas telpās – virtuvēs, 

gaiteņos, veļas mazgāšanas telpā u.c.; 

b. ievērot pareizu roku higiēnu un respiratoro higiēnu un lietot roku dezinfekcijas līdzekļus; 

c. ViA dienesta viesnīcās nedrīkst atrasties, ja ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes 

(drudzis, klepus, elpas trūkums) vai konstatēta Covid-19 infekcija; 

d. pārslimojot Covid-19 infekciju, viesnīcas īrnieks drīkst uzturēties viesnīcā pēc ārsta 

izsniegtas izziņas par pilnīgu izveseļošanos uzrādīšanas saimniecības pārvaldniekam; 

e. ViA dienesta viesnīcas īrnieki, kuri atgriežas vai ierodas Latvijā no ārvalstīm, kuras iekļautas 

SPKC noteiktajā sarakstā ar paaugstinātu saslimstību, ievēro 10 dienu pašizolāciju ārpus 

ViA dienesta viesnīcām; 

https://moodle.va.lv/
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f. ViA dienesta viesnīcas īrniekiem aizliegts ievest viesnīcas telpās personas, kuras nav 

viesnīcas īrnieki. 

8. Nepieciešamības gadījumā rektors ar rīkojumu ir tiesīgs precizēt šajā kārtībā noteikto. 

9. Ievērojot SPKC ieteikumus neceļot uz valstīm, kurās ir augsti saslimstības radītāji, ViA aicina 

izvērtēt nepieciešamību doties ārvalstu braucienos un komandējumos. 

10. ViA informē, ka Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un 

informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas 

riskus, ja ir bijis ciešs kontakts ar Covid-19 inficēto un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu 

par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju 

tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, 

apmeklējot tīmekļvietni https://www.apturicovid.lv. 

 

https://www.apturicovid.lv/

