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Ieteikumi studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā  

Šie ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” un 2021. gada 8. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu" (ārkārtas situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. 

janvārim). Ņemot vērā epidemioloģisko apstākļu mainību, lūdzam sekot līdzi valdības 

lēmumiem un izmaiņām normatīvajā regulējumā saistībā ar valstī esošo epidemioloģisko 

situāciju. 

1. Augstskolas un koledžas, kas īsteno augstākās izglītības programmas, nodrošina studiju 

procesu un nodarbinātību klātienē drošā režīmā. Netiek noteikti kvantitatīvi ierobežojumi 

studējošo skaitam auditorijās un netiek noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu 

studējošo. Studējošie, akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls, kā arī 

pakalpojumu sniedzēji klātienē augstskolas un koledža telpās (tai skaitā dienesta viesnīcās) 

uzturas tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.1 Visās 

telpās, izņemot dienesta viesnīcu istabiņās, kur atrodas vairāk par vienu personu, ir jālieto sejas 

maskas.  

2. Plānojot studiju procesu, jāņem vērā epidemioloģisko drošību regulējošos normatīvos aktus 

un pašu izstrādātos drošības protokolus, kas ir zināmi personālam, studējošajiem un 

sadarbības partneriem vismaz divas nedēļas pirms kārtējā semestra sākuma un kas iekļauj 

aptverošu epidemioloģisko risku izvērtējumu. Drošības protokolos ir noteikta kārtība 

ārvalstu studējošajiem, ja ārvalsts studējošais ir informējis augstskolu  vai koledžu par 

 
1 Pārejas noteikumi līdz 15. novembrim neattiecas uz augstāko izglītību, augstskolas un koledžas drošā režīmā strādā 

no 11. oktobra 



ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē. Augstskola  un koledža 

nosaka atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un 

informē nodarbinātās personas un studējošos par minēto procesu. 

3. Ārvalstu studenti vakcinācijas sertifikāta iegūšanas vai atzīšanas periodā līdz 60 dienām kopš 

ierašanās Latvijā var atrasties augstskolas vai koledžas dienesta viesnīcā ar testēšanas 

sertifikātu, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testu, kas iegūts pēdējo 

72 stundu laikā, ja dienesta viesnīcas iedzīvotāju plūsmas nepārklājas, ir permanenti fiziski 

nodalītas bez iespējas sajaukties, augstākās izglītības sektoru apkalpojošais personāls ir ar 

vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. 

4. Augstskolu un koledžu dienesta viesnīcās vidējās izglītības programmu izglītojamie bez 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bet ar negatīva testa apliecinājumu atbilstoši SPKC 

algoritmam, var uzturēties atbilstoši vidējās izglītības regulējumam, ja dienesta viesnīcas 

augstākās izglītības studējošo un vidējās izglītības izglītojamo  plūsmas nepārklājas, ir 

permanenti fiziski nodalītas bez iespējas sajaukties, augstākās izglītības sektoru apkalpojošais 

personāls ir ar vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu, un tiek nodrošināta to darbības 

atsevišķa uzraudzība. 

5. Personām, kam ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju, ģimenes vai 

ārstējošais ārsts virza slimības gadījuma izskatīšanu klīniskās  universitātes slimnīcas 

konsīlijā. Ja konsīlijs lemj par vakcinācijas atlikšanu,  persona līdz vakcinācijas kursa 

pabeigšanai var strādāt un piedalīties studiju procesā tikai attālināti. 

6. Covid-19 pārslimojušās un pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, pārliecinoties 

par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify 

un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.  

7. Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju 

programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa 

vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju 

kvalitāte. Šo lēmumu pieņem par studiju kvalitāti atbildīgās amatpersonas. Par šādu lēmumu 

ir savlaicīgi jāinformē studējošie. Studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai 

daļēju norisi attālināti ir lietderīgi organizēt, piemēram, lai nebūtu liels studējošo skaits vienā 

telpā vienlaicīgi. 

https://covid19sertifikats.lv/verify


8. CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei studiju telpās, ir līdz 1000 

ppm. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas 

telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

• jānodrošina regulāra vēdināšana astronomiskās stundas ietvaros 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 iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes 

mērītāji);  

• 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. 

9. Augstskolā un koledžā ir jānodrošina iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot 

atbilstošus līdzekļus. 

10. Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu 

infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne; informē nodarbinātās personas un studējošos par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem un individuāliem 

profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi,  nodrošinot 

informācijas pieejamību. 

11. IZM nodod studējošo datus NVD, lai iegūtu aktuālo informāciju par studējošo vakcinācijas 

aptveri, un sniedz šo informāciju augstskolām un koledžām. NVD ir tiesības slēgt vienošanās 

ar augstskolām par datu apmaiņu par augstskolas nodarbināto un studējošo pārslimošanas un 

vakcinācijas statusu. 

12. Augstskolas un koledžas neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina studentu un 

darbinieku dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus augstskolas un koledžas, kā arī 

ierobežo trešo personu uzturēšanās augstskolas un koledžas telpās.  

 

 

 

Jautājumu gadījumā var vērsties pie Lienes Levada (liene.levada@izm.gov.lv)  
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