RĪKOJUMS
Rīgā
2021.gada 11.oktobrī

Nr. 100

Par aktualizētas epidemioloģiskās drošības reglamentācijas noteikšanu

Ievērojot:
a) ka ar LSPA rektora 08.10.2021 rīkojumu Nr.95, balstoties uz Ministru kabineta (MK)
28.09.2021 noteikumiem Nr.662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā 11.10.2021, tika apstiprināta LSPA “Kārtība
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” jaunā
redakcijā,
b) ka MK 09.10.2021 izdeva rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar ko
izsludināja valstī ārkārtējo situāciju no 11.10.2021 līdz 11.01.2022, nosakot ārkārtējās
situācijas periodā arī virkni papildus ierobežojošus noteikumus,
c) ka nepieciešams ieviest arī LSPA iekšējo reglamentāciju, kura atbilst ārējiem normatīvajiem
aktiem un tajos noteiktajiem rīcības ierobežojumiem un nosacījumiem, tā ietvaros gan
precizējot 08.10.2021 apstiprinātās “Kārtības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” saturu, gan rektora rīkojuma veidā nosakot vairākus
speciālos noteikumus, kādi izriet no Ministru kabinets 09.10.2021 rīkojuma Nr.720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu:
NOSAKU:
1.

Atcelt “Kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā”, kas tika apstiprināta ar LSPA rektora 08.10.2021 rīkojumu Nr.95.

2.

Apstiprināt “Kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā” (turpmāk – Kārtība) jaunā redakcijā.

3.

Vienlaikus ar Kārtības apstiprināšanu noteikt šādus speciālos studiju un darba organizācijas
noteikumus no 11.10.2021:
3.1.

Attiecībā par studiju procesu un studējošajiem:
3.1.1.

Praktiskās nodarbības notiek klātienē epidemioloģiski drošā vidē1, t.i. klātienē
praktiskajās nodarbībās piedalās tikai studējošie un darbinieki, kam ir vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts2;

1

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 2.23.punktu epidemioloģiski droša vide ir telpa vai teritorija, publiska vai
privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai
pārslimojušas personas;
2

Noteikumi par sadarbspējīgiem sertifikātiem gan terminoloģiski, gan saturiski detalizētāk noskaidrojami
saskaņā ar konkrētā brīdī spēkā esošo MK noteikumu Nr.662 redakciju.
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3.2.

3.1.2.

Lekcijas un citas nodarbības, kas nav praktiskās nodarbības – notiek attālināti;

3.1.3.

Klātienē praktiskajās nodarbībās, kuras ietver fiziskās aktivitātes un sporta treniņus,
sejas maskas3 drīkst nelietot. Tomēr tās nepieciešams lietot garderobē un
koplietošanas telpās, dodoties uz un no nodarbības;

3.1.4.

Studējošie, kam nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tiek
mudināti nekavējoši uzsākt un pēc iespējas operatīvi, bet ne vēlāk kā līdz
15.11.2021 pabeigt vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai varētu turpināt pielīgtās
studiju attiecības. Šajā laika periodā studējošie līdz pilna vakcinācijas kursa
pabeigšanai studiju procesā drīkst piedalīties tikai attālināti un uz laiku, ciktāl
iespējams individuāli pārorganizēt konkrētās personas studiju procesu tā, lai studiju
programmas apguvi objektīvi varētu turpināt, būtiski nemazinot kvalitāti;

3.1.5.

Studējošie, kam ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas
vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai
studiju procesā drīkst piedalīties tikai attālināti un uz laiku, ciktāl iespējams
individuāli pārorganizēt konkrētās personas studiju procesu tā, lai studiju
programmas apguvi objektīvi varētu turpināt, būtiski nemazinot kvalitāti;

3.1.6.

Studiju procesa īstenošanā tiek nodrošināts, ka dažādu grupu vai kursu studējošo
grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī
ir novēršama to pārklāšanās ārtelpās starpbrīžos;

3.1.7.

Studiju departamenta vadītājs koordinē nodarbību grafiku, lokāciju un norises
atbilstību, kā arī atbilstību pamatojošās informācijas apriti atbilstoši MK noteikumos
Nr.662 noteiktajām prasībām un citām aktuālajām valstī noteiktās reglamentācijas
prasībām, t.sk. ārkārtējās situācijas perioda prasībām. Minētā ietvaros Studiju
departamenta vadītājam ir tiesības dot norādījumus konkrētu nodarbību docētājiem;

3.1.8.

Par šajā rīkojumā, Kārtībā un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu
praktisko nodarbību organizēšanā un norisē ir atbildīgs konkrētās nodarbības
docētājs.

Attiecībā par nodarbinātību, pakalpojumu sniedzējiem un apmeklētājiem:
3.2.1.

Darba procesā klātienē piedalās tikai darbinieki4 ar vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu;

3.2.2.

Darbinieki, kam nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, tiek
mudināti nekavējoši uzsākt un pēc iespējas operatīvi pabeigt vakcināciju pret Covid19 infekciju, lai varētu turpināt pielīgtās nodarbinātības attiecības;

3.2.3.

Ja darbiniekam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darbinieka tiešais
vadītājs izskata iespējas un, ja tādas konstatē, periodā līdz 15.11.2021 nodarbina
konkrēto darbinieku attālināti. Ja tas nav iespējams, uz šo laika periodu darbinieku
atstādina no darba pienākumu veikšanas;

3.2.4.

No 15.11.2021 darbinieki savus darba pienākumus, neatkarīgi no klātienes vai
attālinātības formas, drīkst veikt tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts;

3.2.5.

Darbinieki, kam ir klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmums par personas
vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku, līdz pilna vakcinācijas kursa pabeigšanai
darba procesā drīkst piedalīties tikai attālināti un uz laiku, ciktāl iespējams individuāli
pārorganizēt konkrētās personas nodarbinātības procesu tā, lai darba devējs spētu
saņemt pilnvērtīgu darba izpildi;

3.2.6.

Darbs kopumā pēc iespējas organizējams un veicams attālināti. Minētā ietvaros
struktūrvienību vadītāji un funkciju vadītāji izvērtē savā padotībā esošo darbinieku
uzdevumu specifiku un iespējas veikt darbu attālināti, un, ja iespējams, nosaka

3

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.662 2.15.punktu sejas maska ir medicīnisks vai nemedicīnisks (auduma)
aizsegs, kas pilnībā aizsedz muti un degunu, cieši pieguļ sejai un paredzēts pilienu un smalko daļiņu filtrācijai
izelpas gaisa plūsmā;
4

Rīkojuma izpratnē ar terminu “darbinieki” saprotami visi LSPA nodarbinātie, kas strādā uz darba līguma,
uzņēmuma līguma vai autoratlīdzības līguma pamata.
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pienākumu darbiniekiem darbu veikt attālināti, bet pakļaujoties darba izpildes
kontroles noteikumiem, lai nodrošinātu reālu darba izpildi un kvalitāti.
3.2.7.

Sadarbības aktivitāšu īstenošanā klātienē piedalās tikai tādi pakalpojumu sniedzēji,
piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kam ir vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts;

3.2.8.

Apmeklētāji5, kuri nespēj uzrādīt spēkā esošu sadarbspējīgu sertifikātu par
vakcināciju vai pārslimošanu, klātienē drīkst atrasties tikai izņēmuma gadījumā ar
rektora iepriekšēju saskaņojumu, sejas maskā un tikai uz laiku, kāds objektīvi
nepieciešams apmeklējuma mērķim.

3.3.

4.

Papildus epidemioloģiskās drošības prasības:
3.3.1.

Telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, t.i. gan studiju procesā (neattiecas uz
izņēmuma gadījumu, kas noteikts rīkojuma 3.1.3.punktā), gan darba ietvaros, tiek
lietotas sejas maskas;

3.3.2.

Darbiniekiem, reflektantiem, studējošajiem, pakalpojumu sniedzējiem un
apmeklētājiem ir pienākums uzrādīt LSPA norīkotajām personām sadarbspējīgo
sertifikātu un personu apliecinošo dokumentu, kā arī nepieciešamības gadījumā
papildus izskaidrot uzrādīto sertifikātu;

3.3.3.

Personas, kas neatbilst noteiktajiem kritērijiem, lai atrastos klātienē, LSPA telpās
netiek ielaistas un ir izraidāmas no LSPA telpām;

3.3.4.

LSPA personāls, t.sk. studējošie, neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina
studējošo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs ārpus LSPA;

3.3.5.

Citi pienākumi ir noteikti saskaņā ar Kārtību, kā arī spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;

3.3.6.

Atbildīgā persona par sadarbspējīgo sertifikātu korektas pārbaudes pie ieejām ēkās
nodrošināšanu ir Saimniecības direktore Valda Kursa.

Papildus prasības saistībā ar Kārtības apstiprināšanu un šī rīkojuma (turpmāk tekstā –
Rīkojums) izdošanu:
4.1.

Uzdot par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu LSPA atbildīgajai personai –
Studiju departamenta vadītājam I.Kravalim, izmantojot Datortīklu un datorsistēmu
administratora Edgara Muižnieka tehnisko atbalstu:
a)

sekot normatīvo aktu izmaiņām un nepieciešamības gadījumā rosināt Kārtības un
Rīkojuma aktualizāciju,

b)

iepazīstināt LSPA darbiniekus ar Kārtības un Rīkojuma aktuālo versiju, izsūtot
informatīvus e-pastus,

c)

nodrošināt Kārtības un Rīkojuma aktuālās versijas publicēšanu LSPA tīmekļvietnē,

d)

pēc nepieciešamības organizēt informācijas sniegšanu LSPA sociālajos tīklos par
aktuāliem Kārtības un Rīkojuma grozījumiem.

5.

Uzdot Studiju prorektora palīdzei Ievai Vītolai iepazīstināt studējošos ar aktuālo Kārtību un
Rīkojumu, izsūtot informatīvus e-pastus.

6.

Uzdot Saimniecības daļas vadītājai Valdai Kursai organizēt un nodrošināt sadarbspējīgo
sertifikātu un personu apliecinošo dokumentu korektu pārbaudi pie ieejām LSPA ēkās saskaņā
ar Kārtību un Rīkojumu, kā arī nodrošināt informēšanas, distancēšanās, higiēnas prasību
ievērošanas nodrošināšanu saskaņā ar Kārtību.

7.

Uzdot Kancelejas pārzinei Verai Ševčenko līdz 2021.gada 11.oktobra plkst.17:00 informēt par
Rīkojuma izpildi atbildīgās personas un visus pārējos LSPA darbiniekus.

8.

Rīkojums un ar to apstiprinātā Kārtība stājas spēkā 2021.gada 11.oktobrī.
Atbildīgais par rīkojuma izpildi atbilstoši uzdevumiem:
1. Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis;

5

Rīkojuma izpratnē ar terminu “apmeklētājs” saprotama jebkura fiziska persona, kas ierodas un uzturas LSPA
vai tās dienesta viesnīcā un kas nekvalificējas kā LSPA darbinieks vai studējošais.
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2. Datortīklu un datorsistēmu administrators Edgars Muižnieks;
3. Studiju prorektora palīdze Ieva Vītola;
4. Saimniecības daļas vadītāja Valda Kursa;
4. Kancelejas pārzine Vera Ševčenko.
Atbildīgais par rīkojuma izpildes kontroli: Studiju prorektore Andra Fernāte
Pielikumā: Kārtība uz 8 (astoņām) lapaspusēm.

Rektors

Juris Grants

Rektora p.i.

Jānis Žīdens
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