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RĪKOJUMS 

Rīgā 

 

 

 

Datums skatāms laika zīmogā         Nr.1.5-3e/36 

 

COVID-19 vīrusa izplatības novēršanas 

pasākumu noteikšanas kārtība Banku augstskolā  

 

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 17.1 panta sesto daļu, lai nodrošinātu 

Epidemioloģiskās drošības likuma 3.panta pirmajā daļā un 18.panta trešajā daļā, Ministru 

kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā 

Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto normu izpildi,  

 

1. Noteikt, ka  studiju programmu apguve Banku augstskolā (turpmāk – augstskola) 

notiek  attālināti. 

 

2. Noteikt, ka augstskolas darbinieki strādā attālināti, izņemot darbiniekus, kuri darba 

specifikas dēļ darbu veic klātienē un ir iekļauti ar rektora rīkojumu noteiktā klātienē 

strādājošo darbinieku sarakstā. 

 

3. Darbinieki, kuri augstskolā strādā klātienē, ievēro šādus nosacījumus: 

3.1. kabinetā atrodas tikai viens darbinieks; 

3.2. atvērta tipa birojā (202., 203., 503., 602. un 608/2.kabineti) vienam darbiniekam 

paredz ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības; 

3.3. ja nav iespējams ievērot šā rīkojuma 3.1. vai 3.2.apakšpunktā noteiktās prasības, 

darbinieki vienojas par darba grafiku, nodrošinot kārtības 3.1. vai 3.2.apakšpunktā noteiktās 

prasības. 

 

4. Noteikt, ka augstskolas struktūrvienības nodrošina augstskolas darbību šādā kārtībā: 

4.1. augstskolas Bibliotēka nodrošina grāmatu izsniegšanu uz rakstiska pieprasījuma 

pamata, kas nosūtīts uz augstskolas elektroniskā pasta adresi: biblioteka@ba.lv ar 

nosacījumu, ka augstskolas studējošie un darbinieki var saņemt Bibliotēkas izsniegtās 

grāmatas augstskolas informācijas centrā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, pirmajā stāvā; 

4.2. Studiju informācijas daļa nodrošina augstskolas darbinieku, studējošo un 

apmeklētāju  konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot informāciju tehnoloģijas. 

Saziņai ar Studiju informācijas daļu izmanto augstskolas elektroniskā pasta adresi: 

sid@ba.lv; 
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4.3. Informācijas tehnoloģiju daļa nodrošina augstskolas darbinieku, studējošo un 

apmeklētāju  konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot informāciju tehnoloģijas. 

Saziņai ar Informācijas tehnoloģiju daļu izmanto augstskolas elektroniskā pasta adresi: 

ithelp@ba.lv.  

 

5. Noteikt, ka augstskolas studējošajiem un apmeklētājiem aizliegts uzturēties 

augstskolas telpās, izņemot, ja viņi izmanto augstskolas viesnīcas pakalpojumus vai apmeklē 

augstskolu kārtības 4.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā. 

 

6. Noteikt, ka studējošajiem augstskolas telpās jālieto mutes un deguna aizsegi. 

 

7. Noteikt, ka viesnīcas īrniekiem: 

7.1. aizliegts ievest viesus augstskolas telpās; 

7.2. augstskolas telpās jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot savu augstskolas 

viesnīcas numuru. 

 

8. Uzdot augstskolas darbiniekiem, kuri uzturas augstskolā, lietot mutes un deguna 

aizsegus. 

 

9. Apstiprināt šādas augstskolas atbildīgās personas COVD-19 vīrusa izplatības 

ierobežošanā augstskolā kārtībā noteiktās kompetences ietvaros: 

9.1. struktūrvienības vadītājs – par struktūrvienību; 

9.2. Andris Nātriņš, prorektors pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības 

jautājumos – par viesnīcas īrniekiem un apmeklētājiem. 

9.3. Elīna Vēvere, Studiju informācijas daļas vadītāja – par augstskolas studējošajiem; 

9.4. Aija Lukstiņa, personāla vadītāja – par augstskolas Rektorātu; 

9.5. Irīna Kukliča, projektu vadītāju mobilitātes jautājumos - par Erasmus+ apmaiņas 

programmu studējošajiem; 

9.6. Airita Mileika – Plūme, mārketinga speciāliste studējošo piesaistes jautājumos – 

par ārvalstu reflektantiem. 

 

10. Noteikt, ka Elīna Mieze, Rektorāta referente, apstrādā e-pasta adresē 

covidinfo@ba.lv iesniegto informāciju un nodrošina tās nodošanu rīkojuma 9.punktā 

minētajām personām. 

 

11. Uzdot: 

11.1. personāla vadītājai Aijai Lukstiņai organizēt kārtībā minētās informācijas 

nodošanu augstskolas darbiniekiem;  

11.2. Studiju informācijas daļas vadītājai Elīnai Vēverei organizēt kārtībā minētās 

informācijas nodošanu augstskolas studējošajiem;  

11.3. Andrim Nātriņam, prorektoram pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības 

jautājumos –  organizēt kārtībā minētās informācijas nodošanu viesnīcas īrniekiem un 

apmeklētājiem. 

11.4. projektu  vadītājai mobilitātes jautājumos Irīnai Kukličai organizēt kārtībā minētās 

informācijas nodošanu Erasmus+ apmaiņas programmu studējošajiem. 
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12. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

12.1. augstskolas 2020.gada 28.augusta rīkojumu Nr.1.5.-3/134 “Par COVID-10 vīrusa 

izplatības novēršanas pasākumu nodrošināšanu Banku augstskolā; 

12.2. augstskolas 2020.gada 9.novembra rīkojumu Nr.1.5-3/175 “Par COVID-19 vīrusa 

izplatības novēršanas pasākumu noteikšanu Banku augstskolā”.   

 

Rektore        L.Peiseniece 

 

 

 

Strads 

maris.strads@ba.lv 

 

Lukstiņa 

aija.lukstina@ba.lv 

 

Ancāne 

lolita.ancane@ba.lv 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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