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Par kārtības precizēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Ar šo rīkojumu tiek precizēta kārtība, kādā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”
tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības latviešu valodā (Kārtība), kas
tika apstiprināta ar 2020.gada 15.septembra rīkojumu Nr. 20/1.1-11/150 par piesardzības pasākumu
īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai.
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1.pielikums
15.09.2020. rektora rīkojums Nr. 20/1.1-11/150
precizēts ar 29.08.2021. rektora rīkojumu Nr. 21/1.1-3/92

Kārtība, kādā Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Kārtība ir saistoša RISEBA akadēmiskajam, vispārējam personālam, studējošajiem un citiem
izglītojamajiem, kā arī RISEBA apmeklētājiem.
1.2.
RISEBA nosaka uzturēšanās kārtību augstskolā, tai skaitā konkretizējot vispārējās
epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un cilvēku plūsmas organizēšanas
prasību ievērošanu. Prasības publisko arī RISEBA tīmekļa vietnē.
1.3.
Ja RISEBA tiek konstatēts pozitīvs COVID-19 gadījums, ar inficēto personu saskarē bijušie
RISEBA studējošie un mācībspēki tiek pārvesti attālinātu studiju organizēšanas režīmā. Ja
nav zināms precīzs inficēšanās laiks, tad ar šo personu saskarē bijušās personas tiek noteiktas
pēdējo desmit dienu laikā.
1.4.
Gadījumā, ja esat inficēts ar Covid-19 un pēdējo desmit dienu laikā esat apmeklējis RISEBA,
nepieciešams par to paziņot nosūtot ziņu uz e-pastu veseliba@riseba.lv
Ja esat RISEBA students – norādiet vārdu, uzvārdu un studentu apliecības numuru, ja esat
RISEBA darbinieks – norādiet vārdu, uzvārdu un struktūrvienību.
1.5.
Visi studiju kursi, kurus docē ārvalstu mācībspēki, tiek īstenoti tikai attālināti.
1.6.
Ikkatram ir pienākums pirms došanās uz RISEBA noteikt savu temperatūru un, ja
temperatūra ir paaugstināta, atturēties no iziešanas no mājas.
1.7.
RISEBA darbinieki un studējošie, kā arī RISEBA apmeklētāji, uzturoties RISEBA telpās,
apņemos ievērot personīgās higiēnas un distancēšanās prasības, novērot savu veselības
stāvokli, saslimšanas pazīmju gadījumā nekavējoties pamest RISEBA telpas, par to
informējot šajā kārtībā norādītās personas.
1.8.
RISEBA darbiniekiem, studējošajiem un RISEBA apmeklētājiem ir tiesības prasīt ievērot
2m distanci. RISEBA teritorijā tās darbinieki un studējošie tiek aicināti lieki neuzturēties
RISEBA telpās, censties pēc iespējas neuzturēties koridoros, nepulcēties, ievērot distanci
koplietošanas telpās, mazgāt un dezinficēt rokas (tajā skaitā mainot auditorijas), pēc iespējas
nodrošināt telpu vēdināšanu.
1.9.
Studējošiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un RISEBA apmeklētajiem nekavējoties
jāinformē RISEBA atbildīgā persona, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija. Personām,
kuras atbilst Covid-19 infekcijas riska grupai – seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām –
iesaka īpašus piesardzības pasākumus: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko
slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz
RISEBA ar slimības pazīmēm.
1.10. 2021./2022. studiju gada 1. semestrī studiju process notiks pilnībā attālināti, izņemot
gadījumus, kad mācībspēks nevar īstenot mācību procesu attālināti pamatotu iemeslu dēļ.
Tādos gadījumos ir pieļaujamas nodarbības arī klātienē, ievērojot uz to brīdi noteiktos
drošības ierobežojumus. Par šādiem gadījumiem studenti tiks informēti.
1.11. Lēmumu par nodarbību organizēšanu klātienē pieņem studiju programmas direktors, iepriekš
lēmumu saskaņojot ar dekānu. Pieņemot lēmumu par nodarbību organizēšanu klātienē,
studiju programmas direktors ņem vērā un uzņemas atbildību par Izglītības un zinātnes
ministrijas izstrādāto Studiju procesa organizēšanas augstskolās un koledžās 2021./2022.
akadēmiskajā gadā vadlīniju ievērošanu.
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1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

Ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.oktobrim apguvē klātienē var piedalīties personas arī ar
testēšanas sertifikātu par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā,
rezultātu, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra testēšanas algoritmam. Šādā
gadījumā studējošie testēšanas izmaksas sedz par saviem līdzekļiem. Mutes un deguna
aizsegi jālieto tiem personāla locekļiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19
sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.
Sākot ar 2021.gada 10.oktobri studiju procesā klātienē piedalās vienīgi tās personas, kurām
ir derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.
Personas, kuras pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos izolācijas, karantīnas un pulcēšanās
ierobežojumus, var tikt sauktas pie administratīvās atbildības, bet šīs Kārtības neievērošanas
gadījumā var tikt lemts par darba attiecību, studiju vai nomas līgumu laušanu ar konkrētajām
personām.
Gadījumā, ja kāds no Kārtības punktiem nonāk pretrunā ar citu iekšējo vai ārējo normatīvo
aktu, ir jāpiemēro tāda rīcība, kura nodrošina vislabāko infekcijas izplatības ierobežošanu.

2. Studējošie
2.1. Nedrīkst atrasties RISEBA ēkās ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas elpceļu
infekcijas slimības pazīmēm vai pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas.
2.2. Regulāri mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm; ja tas nav iespējams, veic roku dezinfekciju ar
atbilstošiem līdzekļiem.
2.3. Neuzkavējas RISEBA ēkās bez noteiktas vajadzības.
2.4. Strikti
ievēro
Slimību
profilakses
un
kontroles
centra
ieteikumus
(https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), it īpaši ieteikumus, kas jāpiemēro,
atgriežoties no ceļojumiem ārvalstīs.
2.5. RISEBA mājaslapā un RISEBA e-pastā seko līdzi RISEBA vadības rīkojumiem,
norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem
RISEBA.
2.6. Ja studējošam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā
medicīniskās palīdzība. Studējošais var atgriezties RISEBA tikai saskaņā ar ārsta
norādījumiem.
2.7. Ja studējošajam, atrodoties RISEBA telpās, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības
pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņam ir jāpārtrauc pienākumu veikšanu un jādodas
mājās. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem RISEBA vai sabiedriskajā transportā,
studējošais lieto sejas masku (iespēja saņemt RISEBA Klientu apkalpošanas centrā) vai
mutes un deguna aizsegu. Studējošie par notikušo informē studiju programmas
administratoru, kā arī informē savu ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas
režīmu.
2.8. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk studējošajiem un ir radušās
aizdomas par grupveida saslimšanu, RISEBA rīkojas atbilstoši šajā kārtībā noteiktajam, lieto
sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus atbilstoši iepriekš minētajam un nodrošina
informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC)
attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt www.spkc.gov.lv.
2.9. Ja studējošam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts
ar RISEBA, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši
konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas RISEBA vadībai un
iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai
grupai, kursam vai RISEBA. RISEBA rektore par infekcijas faktu un saņemtajiem SPKC
norādījumiem informē RISEBA dalībniekus, darbiniekus un studējošos, savukārt dalībnieku
pārstāvis – Izglītības un zinātnes ministriju (e-pasts: pasts@izm.gov.lv) un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja RISEBA tiek noteikta
karantīna.
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2.10. Ierodoties no ārvalstīm informē Studiju administratoru, Ārvalstu studentu koordinatoru /
ERASMUS koordinatoru un iesniedz pierādījumus par ierašanās laiku Latvijā (biļetes u.c.).
2.11. Prakses (t.sk. kvalifikācijas prakses) uzņēmumos var notikt klātienē vai attālināti, izvērtējot
riskus visām līgumslēdzēju pusēm. Studējošie ievēro prakses norises vietā noteiktās prasības.
2.12. Gadījumā, ja studiju process tiek organizēts attālināti, studējošajiem ir pienākums ieslēgt
videokameras, ja vien mācībspēks nav devis citus norādījumus.
2.13. Gadījumā, ja studiju process tiek organizēts klātienē, studējošajiem ir pienākums pakļauties
augstskolas prasībām un pēc mācībspēka vai cita augstskolas pārstāvja pieprasījuma uzrādīt
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Ierodoties uz
nodarbību klātienē, studējošajam ir pienākums nodrošināt vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu uzrādīšanu izdrukāta dokumenta formā.
3. Mācībspēki un personāls
3.1. Studiju programmas īstenošanā un apguvē klātienē piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
3.2. Nedrīkst atrasties RISEBA ēkās ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas elpceļu
infekcijas slimības pazīmēm vai pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas.
3.3. Regulāri mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm; ja tas nav iespējams, veic roku dezinfekciju ar
atbilstošiem līdzekļiem.
3.4. Neuzkavējas RISEBA ēkās bez noteiktas vajadzības.
3.5. Ierodoties no ārvalstīm informēt savu tiešo vadību un RISEBA Personāla nodaļu par
ceļojuma faktu.
3.6. Katrs dienesta komandējums tiek izskatīts individuāli, atkarībā no brauciena valsts un no
mērķa. Struktūrvienības vadītājam ir jāpamato brauciena nepieciešamība, lai rektors var
pieņemt gala lēmumu (pamatojoties uz struktūrvienības vadītāja rakstisku iesniegumu).
3.7. Ja mācībspēks vai personāls dodas privātā ārzemju braucienā, tad atgriežoties jāievēro valstī
noteikto pašizolācijas periodu, kas jāsaskaņo ar darba devēju kā ikgadējā atvaļinājuma
dienas vai kā bezalgas atvaļinājums.
3.8. Strikti
ievēro
Slimību
profilakses
un
kontroles
centra
ieteikumus
(https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus, kas jāpiemēro,
atgriežoties no ceļojumiem ārvalstīs.
3.9. RISEBA mājaslapā un RISEBA e-pastā seko līdzi RISEBA vadības rīkojumiem,
norādījumiem, rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem
RISEBA.
3.10. Nepieciešamības gadījumā saņem RISEBA Klientu apkalpošanas centrā sejas maskas, sejas
vairogus, cimdus un dezinfekcijas līdzekļus studiju procesa organizēšanai.
3.11. Ja darbiniekam ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā
medicīniskās palīdzība. Darbinieks var atgriezties RISEBA tikai saskaņā ar ārsta
norādījumiem.
3.12. Regulāri vēdina telpas, kurās notiek darbs.
3.13. Ja RISEBA darbiniekam, atrodoties RISEBA telpās, parādās akūtas elpceļu infekcijas
slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), viņam ir pienākums pārtraukt pienākumu
veikšanu un doties mājās. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem RISEBA vai
sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku (iespēja saņemt RISEBA Klientu
apkalpošanas centrā) vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieki par notikušo informē savas
struktūrvienības vadītāju un mācībspēki – studiju programmas administratoru, kā arī informē
savu ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.
3.14. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk mācībspēkiem vai
darbiniekiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, RISEBA rīkojas atbilstoši
šajā kārtībā noteiktajam, lieto sejas maskas vai mutes un deguna aizsegus atbilstoši iepriekš
minētajam un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles
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centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai
skatīt www.spkc.gov.lv.
3.15. Ja darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski
saistīts ar RISEBA, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši
konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas RISEBA vadībai un
iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai
grupai, kursam vai RISEBA. RISEBA rektore par infekcijas faktu un saņemtajiem SPKC
norādījumiem informē RISEBA dalībniekus, darbiniekus un studējošos, savukārt dalībnieku
pārstāvis – Izglītības un zinātnes ministriju (e-pasts: pasts@izm.gov.lv) un Izglītības
kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja RISEBA tiek noteikta
karantīna.
3.16. Gadījumā, ja studiju process tiek organizēts klātienē, mācībspēkam ir pienākums veikt
studējošo identifikāciju pēc derīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un
pārliecināties par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.
3.17. Mācībspēks reģistrē studējošo apmeklētību atbilstoši augstskolā noteiktajai procedūrai,
vienlaikus izdarot atzīmes par studējošo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību.
4. RISEBA apmeklētāji
4.1. RISEBA telpās drīkst atrasties tikai tie apmeklētāji, kas ieradušies konkrētā vizītē, veic darba
uzdevumus vai piedalās RISEBA organizētajos pasākumos.
4.2. RISEBA apmeklētāji, ierodoties RISEBA, obligāti reģistrējas RISEBA Klientu
apkalpošanas centrā reģistrācijas žurnālā.
4.3. RISEBA administrācijas pārstāvjiem ir tiesības pārliecināties par RISEBA apmeklētāja
identitāti un apmeklējuma mērķi, savukārt apmeklētājiem ir pienākums sniegt pieprasīto
informāciju.
4.4. Apmeklētāji nedrīkst atrasties RISEBA ēkās ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas
elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas vai
izolācijas.
4.5. Persona, kas ir uzaicinājusi trešo personu ierasties RISEBA, ir atbildīga par uzaicinātās
trešās personas pienākumu ievērot Kārtības noteikumus.
4.6. Trešajām personām ir pienākums pakļauties augstskolas prasībām un pēc augstskolas
pārstāvja pieprasījuma uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu.

5. Saimniecības nodaļa
5.1. Nodrošina informatīva materiāla sagatavošanu un izvietošanu RISEBA telpās un redzamā
vietā pie katras no ieejām RISEBA.
5.2. Pie ieejas RISEBA telpās izvieto paziņojumu, kas norāda, ka RISEBA apmeklētāji ar
ienākšanu RISEBA telpās apliecina, ka ir iepazinušies ar Kārtību un piekrīt tās noteikumiem.
5.3. Pie ieejas RISEBA ēkās izvieto informāciju par drošības pasākumiem, kuri jāievēro,
uzturoties RISEBA teritorijā:
 Brīdinājums, ka RISEBA telpās nedrīkst atrasties personas, kuram noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas
pazīmes;
 Brīdinājums par 2 metru distances ievērošanu;
 Informāciju (norādes) par roku dezinficēšanu un mutes un deguna aizsegu
(respiratora, sejas maskas, šalles, lakata un tml.) obligātu lietošanu, ja tas ir
nepieciešams.
5.4. RISEBA telpās, kā arī tualetes telpās izvietot informāciju ar atgādinājumu par higiēnas
prasību ievērošanu:
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 Bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu
apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma
u.c.
 Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficēt rokas ar spirtu saturošu roku
dezinfekcijas līdzekļiem.
 Atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas
ar vīrusiem un baktērijām, tāpēc nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu
saturošus dezinfekcijas līdzekļus.
 Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
5.5. Pie ieejas RISEBA telpās redzamā un pieejamā vietā izvieto roku dezinfekcijas līdzekļus.
Izvieto norādi ar aicinājumu dezinficēt rokas pirms un pēc RISEBA telpu apmeklējuma.
5.6. Nodrošina visiem studējošiem, mācībspēkiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un
citiem RISEBA apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu, kā arī lietot līdzekļus roku
dezinfekcijai. Izvieto studējošiem, mācībspēkiem, darbiniekiem, pieejamu, skaidri salasāmu
informāciju ar atgādinājumu par higiēnu.
5.7. Nodrošina datoru komponenšu, kuras nonāk tiešā kontaktā ar studējošajiem un RISEBA
mācībspēkiem, dezinfekciju.
5.8. Nodrošina regulāru telpu uzkopšanu.
Rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas,
krēslu roku balsti un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjutīgās ierīces),
pielietojot dezinfekcijas līdzekļus. Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama
SPKC tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija. Datorklasēs
RISEBA Meža ielā un Durbes ielā tiek izvietotas papildus roku dezinfekcijas ierīces.
5.9. Nodrošina mācībspēkus ar maskām, sejas vairogiem, cimdiem un dezinfekcijas līdzekļiem
nelielos iepakojumos.
5.10. Studējošiem, mācībspēkiem, darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas
skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 metru distanci no pārējām personām. Nodrošina
attiecīgu marķējumu uz grīdas (pie pārtikas automātiem, pie RISEBA Klientu apkalpošanas
centra u.c.)
5.11. Nodrošina, ka telpās, kurās notiek darbs, ir iespējama vēdināšana un mehāniskā ventilācija,
ja tāda ir uzstādīta, ir darba kārtībā.
5.12. Izvērtē telpu izmantošanas riskus, apzina vietas RISEBA ārtelpās un iekštelpās, kur pastāv
riski drūzmēties lielam skaitam cilvēku, piemēram, garderobes un gaiteņi lielu auditoriju
tuvumā, un plāno cilvēku plūsma šajās vietās, lai novērstu drūzmēšanos.
6. Personāla nodaļa
6.1. Nodrošina komunikāciju ar RISEBA darbiniekiem.
6.2. Komunikācija ar RISEBA darbiniekiem notiek izmantojot e-pastu un telefonu.
6.3. Informē darbiniekus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai
“Apturi Covid” izmantošanu.
6.4. Informē darbiniekus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19
simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja personai parādās elpceļu
infekcijas simptomi.
7. Studiju departaments
7.1. Komunikācija ar studējošajiem notiek izmantojot e-pastu, sociālos tīklus un e-platformas.
7.2. Informē studējošos par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai
“Apturi Covid” izmantošanu.
7.3. Informē studējošos par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19
simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja personai parādās elpceļu
infekcijas simptomi.
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Pēc atslēgu un citu izsniegto priekšmetu saņemšanas, Klientu apkalpošanas centra darbinieks
veic to notīrīšanu ar dezinfekcijas līdzekli.
7.5. Uzkrāj informāciju par RISEBA studējošo izceļošanu no valsts un pierādījumus par ierašanās
laiku Latvijā (biļetes u.c.)
7.6. Prakses (t.sk. kvalifikācijas prakses) uzņēmumos var notikt klātienē vai attālināti, izvērtējot
riskus visām līgumslēdzēju pusēm. Studējošie ievēro prakses norises vietā noteiktās prasības.
RISEBA studiju programmu direktori ar uzņēmumu vienojas par operatīvu informācijas
apmaiņu, ja prakses vietā konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums.
7.7. RISEBA studiju programmu direktori izskata iespēju vienoties ar prakses vietas uzņēmumu
īstenot attālināti prakses / prakses daļas posmu.
7.8. Studiju procesu vienas grupas vai kursa, kas nedalās grupās, ietvaros var organizēt vienā
telpā, neievērojot 2 metru distancēšanos, ja to nav iespējams nodrošināt. Jānovērš vairāku
grupu vai kursu vienlaicīga atrašanās telpā vai tās tuvumā pirms un pēc nodarbības.
7.9. Klātienes lekcijas vienas dienas ietvaros pēc iespējas tiek plānotas vienam kursam vienā
auditorijā.
7.10. Ārvalstu studējošajiem, ja viņi Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nevar ierasties Latvijā, var
organizēt individuālu studiju grafiku.
7.11. Programmu direktoriem turpināt nodrošināt, lai, veicot klātienes nodarbībās paredzēto
studiju kursu pasniegšanu attālināti, tiktu sasniegti visi studiju kursu aprakstos paredzētie
studiju rezultāti;
7.12. RISEBA studiju programmu direktori izvērtē riskus un distancēšanās iespējas, un var studiju
programmas kursa vai moduļa daļu īstenošanu organizēt attālināti saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 360, kas paredz izvērtēt riskus drošības pasākumu ievērošanai pakalpojuma
sniegšanas laikā, un nosaka gadījumus, kad piemērojamas attālinātās studijas, tai skaitā
ārvalstu studējošā nespēju ierasties uz studijām klātienē, nepieciešamību nodrošināt
distancēšanos, SPKC noteikto epidēmijas pasākumu ievērošanu, un situāciju, kad RISEBA
teritorijā vai teritorijās, ar ko tā robežojas saglabājas augsti Covid-19 infekcijas izplatības
rādītāji.
7.4.

8. Ārējo sakaru nodaļa
8.1. Lai nodrošinātu īpašos noteikumus ārvalstu studējošajiem:
8.1.1. apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi;
8.1.2. regulāri seko aktuālajai informācijai par valstu riska statusu SPKC tīmekļvietnē
(https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-Covid-19-0),
lai noteiktu nepieciešamos ierobežojumus;
8.1.3. informē ārvalstu studentus par pašizolācijas nepieciešamību atbilstoši SPKC
rekomendācijām:
https://Covid19.gov.lv/Covid-19/drosibas-paskumi/pasizolacija ;
8.1.4. iepazīstina ārzemju studējošos ar šo Kārtību un aicina izmantot lietotni “Apturi
COVID”;
8.1.5. Organizējot starptautisko studentu apmaiņu, RISEBA Ārējo sakaru nodaļa seko
aktuālajai informācijai par Covid-19 situāciju sadarbības valstīs un sazinās ar
partnerinstitūcijām, lai mobilitātes programmu pretendentiem nodrošinātu savlaicīgu
informāciju par viņu iespējām, tostarp par iespējām apmaiņu daļēji vai pilnībā īstenot
attālināti. Uzņemot ienākošos mobilitātes programmu dalībniekus, RISEBA ir tiesīga
izlemt, vai šo praksi īstenot 2020./2021. akadēmiskajā gadā.
8.2. Informē ārvalstu studējošos par nepieciešamību ievērot valstī noteikto pašizolācijas periodu,
ja studējošie ir ieradušies no valstīm ar augstu Covid-19 saslimstību, un gadījumos, ja tiek
apstiprināta inficēšanās vai persona atzīta par kontaktpersonu. Ja studējošais ir Latvijas valsts
piederīgais un var nokļūt savā dzīvesvietā, tad tiek rekomendēts studentam doties uz savu
dzīvesvietu izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas pasākumu veikšanai. Ārvalstu
studējošiem vai personām, kurām nav iespējas nokļūt dzīvesvietā, tiek sniegts atbalsts
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iespējai izolēties – iespēju robežās palīdzot atrast dzīvesvietu ar atsevišķu istabu, sanitāro
mezglu un ēdināšanu.
9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodrošina visu iekārtu un aprīkojuma, kuri tiek izdoti RISEBA mācībspēkiem, darbiniekiem
un studējošajiem, dezinfekciju. Dezinfekcija tiek veikta saņemot atpakaļ iekārtas vai
aprīkojumu Informācijas tehnoloģiju nodaļā.
10. Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
Nodrošina visu iekārtu un aprīkojuma, kuri tiek izdotas RISEBA mācībspēkiem,
darbiniekiem un studējošajiem, dezinfekciju. Dezinfekcija tiek veikta saņemot atpakaļ
iekārtas vai aprīkojumu Tehniskā nodrošinājuma nodaļā.
11. RISEBA Bibliotēka
11.1. Bibliotēkas vadītāja organizē bibliotēkas darbu ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
11.2. Bibliotēka nodrošina studējošiem un mācībspēkiem nepieciešamo resursu pieejamību,
regulējot lietotāju plūsmu: bibliotēkā atļauts vienlaicīgi uzturēties 20 cilvēkiem, ne ilgāk kā
3 stundas, ievērojot 2 metru distanci (izņēmums – vienā grupā studējošie).
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