
 

Ieteikumi studiju procesa organizēšanai DU DMK  

2021./2022. akadēmiskajā gadā  

(no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. martam) 

 

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

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

Ņemot vērā epidemioloģisko apstākļu mainību, lūdzam sekot līdzi valdības lēmumiem un izmaiņām 

normatīvajā regulējumā saistībā ar valstī esošo epidemioloģisko situāciju 

1. DU DMK (tālāk tekstā Koledža), īstenojot augstākās izglītības programmas, 

nodrošina studiju procesu un nodarbinātību drošā režīmā. Klātienē studējošie, 

akadēmiskais, administratīvais un tehniskais personāls, kā arī pakalpojumu sniedzēji 

piedalās studiju procesā vai tā nodrošināšanā vai sniedz pakalpojumus saskarē ar 

studējošajiem tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Balstvakcinācija 

nav obligāta, bet rekomendējama. Visās telpās, izņemot dienesta viesnīcu istabiņās, 

kur atrodas vairāk par vienu personu, jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2 tipa 

respiratori bez vārsta. 

2. Studējošajiem, kas studiju procesā piedalās tikai attālināti, nav nepieciešams 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts līdz koledžas iekšējā kārtībā noteiktajam 

2021./2022. akadēmiskā gada noslēguma datumam. 

3. Ārvalstu studējošie var attālināti piedalīties studiju procesā bez vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāta līdz tā iegūšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021./2022. koledžas 

iekšējā kārtībā noteiktajām akadēmiskā gada beigām. 

4. DU DMK izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmu 

specifiku, ir tiesīga pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmu 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 (piemēram, auditorijā, mācību telpā, bibliotēkā) 

vienlaicīgi. Telpās, kur atrodas vairāk kā 50 personas, rekomendējam lietot FFP2 

tipa respiratorus bez vārsta, kā arī pēc iespējas ievērot distancēšanās nosacījumus. 

5. Ja ir novērojama epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās koledžā, tā palielina 

attālinātā studiju procesa īpatsvaru, lai samazinātu epidemioloģiskos riskus. 

6. DU DMK skaidro studējošajiem nepieciešamību samazināt sociālos kontaktus arī 

ārpus studiju procesa, nepiedaloties publiskajos pasākumos un izvairoties no vietām, 

kur notiek cilvēku pulcēšanās, kā arī skaidro personālam un studējošajiem 

balstvakcinācijas nozīmi. Īpaši jāizvairās no nevakcinētu personu apmeklējumiem. 

7. Darbinieki, studenti un izglītojamie, kas ir identificēti kā kontaktpersonas, var 

neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus vai piedalītos studiju 

procesā, ja septiņu dienu laikā kopš pēdējā kontakta ar inficēto personu pirms katras 

klātienes darba dienas vai klātienes studiju dienas sākuma veic skrīninga testēšanu 

darba devēja vai iestādes vadītāja norīkotas atbildīgās personas uzraudzībā 

(iespējami precizējumi). 

8. Studenti, kam ir apstiprināta inficēšanās vai pamatotas aizdomas par inficēšanos ar 

Covid-19, var neievērot izolāciju, ja kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās ir 



pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās 

klātienes studiju procesā nav slimības pazīmju. 

9. Darbinieki, kam ir apstiprināta inficēšanās vai pamatotas aizdomas par inficēšanos 

ar Covid-19, var neievēlot izolāciju, ja izpildīti visi nosacījumi: 

• kopš inficēšanās vai aizdomu apstiprināšanās ir pagājušas ne mazāk kā 

septiņas dienas un vismaz 24 stundas pirms atgriešanās klātienes studiju 

procesā nav slimības pazīmju. 

• 10 dienas lieto FFP2 tipa respiratoru bez vārsta, ja telpā ir vairāk kā viens 

cilvēks. 

• 10 dienas neveido ciešus kontaktus ar cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas 

vietas un neizmanto sabiedrisko transportu. 

  

10. Pārslimojušām personām 60 dienu laikā kopš pozitīvā RNS parauga paņemšanas 

netiek piemērota mājas karantīna. 

11. 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 ārvalstu studējošais ir 

informējis augstskolu vai koledžu par 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. Drošības protokolos jāiekļauj arī informācija par 

paštestu izmantošanas kārtību augstskolās un koledžās. 

12. Klātienē iestājpārbaudījumi norisinās atbilstoši publisko pasākumu regulējumam. 

13. Ārvalstu studenti vakcinācijas sertifikāta iegūšanas vai atzīšanas periodā līdz 60 

dienām kopš ierašanās Latvijā var atrasties koledžas dienesta viesnīcā ar testēšanas 

sertifikātu, veicot testus atbilstoši augstskolas vai koledžas noteiktajai kārtībai, ja 

dienesta viesnīcās esošo personu plūsmas nepārklājas, ir permanenti fiziski nodalītas 

bez iespējas sajaukties un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. 

14. DU DMK dienesta viesnīcā 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 un tiek 

nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. 

15. Covid-19 pārslimojušās un pret Covid-19 vakcinētās personastiek identificētas, 

pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni 

https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu 

apliecinošu dokumentu. 

• Jānodrošina regulāra vēdināšana – 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. 



16. DU DMK ir jānodrošina iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot 

atbilstošus līdzekļus. 

17. 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. 

18. Nacionālais veselības dienests ir tiesības slēgt vienošanās ar augstskolām par datu 

apmaiņu par augstskolas nodarbināto un studējošo pārslimošanas un vakcinācijas 

statusu. 

 


