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APSTIPRINĀTS  

ar Banku augstskolas 

14.04.2021. rīkojumu  

Nr. 1.5-3/47 

  

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Banku augstskolā 

Rīgā 

  

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija  

 noteikumu Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Banku augstskolā (turpmāk – kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu 

pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos Banku augstskolā (turpmāk – 

augstskola).  

 

2. Kārtība ir saistoša augstskolas akadēmiskajam, vispārējam personālam (turpmāk–

darbinieki), augstskolas studējošajiem (turpmāk – studējošie) un citiem izglītojamajiem 

(klausītājiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās izglītojamajiem), kā arī 

augstskolas apmeklētājiem (turpmāk - apmeklētāji).  

 

3. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību augstskolā, darbinieki, studējošie un 

apmeklētāji ievēro šādus pamatprincipus:  

3.1. personas veselības stāvokļa uzraudzību; 

3.2. higiēnu; 

3.3. distancēšanos; 

3.4. informēšanu. 

 

4. Atbildīgās personas par kārtībā noteikto prasību īstenošanu (turpmāk – atbildīgie 

darbinieki) nosaka ar rektora rīkojumu.  

 

II. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību  

5. Darbinieki, studējošie un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības 

aizsardzību un šīs kārtības ievērošanu.  

 

6. Augstskolas darbiniekiem, studējošiem un apmeklētājiem ir aizliegts ierasties un 

uzturēties augstskolas telpās, ja: 
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6.1. viņiem ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, 

elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra); 

6.2.viņam ir apstiprināta Covid-19 infekcija; 

6.3. viņam Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) ir noteicis 

kontaktpersonas statusu; 

 6.4. viņš ir uzturējies  kādā no ārvalstīm, no kurām atgriežoties, jāievēro pašizolācija 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

7. Augstskolas darbinieki, studējošie un apmeklētāji augstskolas telpās lieto sejas 

maskas. 

 

8. Augstskolas darbiniekiem un studējošajiem ir pienākums informēt par personām, 

kuras uzturas augstskolas telpās ar akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmēm šādus atbildīgos 

darbiniekus: 

8.1. augstskolas personāla vadītāju par augstskolas darbiniekiem; 

8.2. studiju programmas direktoru par attiecīgās studiju programmas studējošajiem;  

8.3. Studiju informācijas daļas vadītāju par studējošajiem;  

8.4. projektu vadītāju mobilitātes jautājumos par Erasmus+ apmaiņas studējošajiem; 

8.5. prorektoru pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos par 

viesnīcas īrniekiem un apmeklētājiem. 

 

9. Kārtības 8.punktā minētie atbildīgie darbinieki sazinās ar kārtības 8.punktā 

minētajām personām, noskaidro apstākļus un organizē darbības epidemioloģiskās drošības 

nodrošināšanai augstskolā, nepieciešamības gadījumos konsultējoties ar SPKC.  

 

10. Augstskolas darbiniekiem un studējošiem ir pienākums izvērtēt nepieciešamību 

doties braucienos un atteikties no tiem, ja tie nav neatliekami, uz ārvalstīm. 

 

11. Augstskolas darbinieki un studējošie, atgriežoties no ārvalstīm, ir atbildīgi par 

epidemioloģiskās drošības pasākumu izpildi, kā arī savienojamību ar  darba vai studiju 

pienākumu veikšanu. 

 

12. Ja augstskolas darbinieks pirms došanās uz ārvalstīm nav rakstiski vienojies ar 

augstskolu par attālinātu darba iespēju pašizolācijas laikā, atbildību par attaisnotas 

prombūtnes nodrošināšanu pašizolācijas laikā uzņemas pats darbinieks.  

 

13. Ārvalstu studējošajiem un reflektantiem, ierodoties no ārvalstīm, ir pienākums 

ievērot pašizolāciju ārpus augstskolas telpām.  

 

14. Ārvalstu studējošie un reflektanti, ierodoties augstskolā, aizpilda augstskolas 

noteikto anketu par veselības stāvokli.  

 

III. Rīcība personas saslimšanas vai iespējamas saslimšanas gadījumā  

15. Ja, uzturoties augstskolas telpās, darbiniekam, studējošajam vai apmeklētājam 

parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņam ir šādi pienākumi: 

15.1. nekavējoties pārtraukt kontaktēties ar apkārtējiem; 

15.2. informēt par savu veselības stāvokli tiešo vadītāju (darbiniekiem), docētāju vai 

jebkuru citu darbinieku (studējošajiem), vai atbildīgo darbinieku (apmeklētājiem); 

15.3. cik drīz vien iespējams atstāt augstskolas telpas, izvairoties no sabiedriskā 

transporta izmantošanas, laiku, kas nepieciešams transporta organizēšanai, pavadot 

augstskolas atbildīgo darbinieku ierādītā atsevišķā telpā;  
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15.4. sazināties ar savu ģimenes ārstu un informēt augstskolu par plānoto prombūtni, 

nosūtot informāciju uz e-pasta adresi covidinfo@ba.lv. 

 

16. Ja darbinieks vai studējošais uzturēšanās laikā augstskolas telpās saņem ziņu no 

SPKC, ka viņam ir Covid-19 kontaktpersonas vai Covid-19 inficētā statuss, viņam ir jāievēro  

SPKC norādījumi. 

 

17. Ja personai saslimšanas gadījums tiek laboratoriski apstiprināts, augstskolas 

atbildīgie darbinieki pēc SPKC pieprasījuma sniedz pieprasīto informāciju par darbiniekiem, 

studējošajiem un citām iespējamām kontaktpersonām. 

 

18. Saņemot informāciju par saskari ar personu, kurai SPKC ir noteicis 

kontaktpersonas statusu, darbinieki un studējošie turpina ikdienas gaitas, novērojot savu 

veselības stāvokli. Parādoties akūtas slimības pazīmēm, viņi nekavējoties sazinās ar ģimenes 

ārstu.  

 

IV. Vispārīgie informēšanas noteikumi  

19. Reflektantus un studējošos, kas ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm, par 

pašizolācijas nosacījumiem informē: 

19.1. Mārketinga un produktu attīstības daļa  - ārvalstu reflektantus; 

19.2. Studiju informācijas daļa – studējošos un citus izglītojamos; 

19.3. Attīstības un mobilitātes projektu daļa - Erasmus + programmas apmaiņas 

studentus. 

 

20. Mārketinga un produktu attīstības daļa nodrošina kārtības, informācijas par 

atbildīgajiem darbiniekiem un citas informācijas, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas jautājumu 

risināšanu augstskolā, ievietošanu augstskolas mājaslapā, augstskolas informatīvajā sistēmā 

(turpmāk – BAIS) un šīs informācijas nosūtīšanu uz augstskolas darbinieku un studējošo        

e-pasta adresēm, kā arī regulāri atjauno aktuālo informāciju.  
 

21. Augstskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļa augstskolas telpās pēc 

nepieciešamības nodrošina vispārīgas informācijas par distancēšanās, higiēnas un personas 

veselības stāvokļa uzraudzības prasībām izvietošanu, kā arī speciālas informācijas par Covid-

19 infekcijas ierobežošanu augstskolā izvietošanu.  

 

22. Mārketinga un produkta attīstības daļa nodrošina informatīvo materiālu par Covid-

19 infekciju sagatavošanu un pavairošanu un to tālāku nodošanu izvietošanai augstskolas ēkās 

un telpās sadarbībā ar prorektoru pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos.  

 

23. Lai veicinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, augstskolas 

darbiniekiem un studējošiem nepieciešams lejuplādēt un izmantot lietotni “Apturi Covid”. 

  

V. Vispārīgie distancēšanās noteikumi  

24. Augstskolas darbinieki, studējošie un apmeklētāji augstskolas telpās ievēro 

normatīvajos aktos noteikto distanci, kā arī lieto sejas maskas.  

 

25. Augstskolas Bibliotēka: 

25.1. nodrošina grāmatu izsniegšanu uz rakstiska pieprasījuma pamata, kas nosūtīts 

uz augstskolas elektroniskā pasta adresi: biblioteka@ba.lv ar nosacījumu, ka augstskolas 

mailto:covidinfo@ba.lv
mailto:biblioteka@ba.lv
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studējošie un darbinieki var saņemt Bibliotēkas izsniegtās grāmatas augstskolas informācijas 

centrā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, pirmajā stāvā; 

25.2. nodrošina iespēju studējošajiem individuāli izmantot bibliotēkas telpas pēc 

pieraksta ar piekļuvi pieejamajai literatūrai un datu bāzēm ievērojot šādus nosacījumus: 

25.2.1. maksimālais bibliotēkas izmantošanas laiks vienam studējošajam ir 1,5 

stundas dienā; 

25.2.2. vienlaicīgi bibliotēkās telpās drīkst uzturēties ne vairāk kā trīs apmeklētāji;  

25.2.3. Bibliotēkas apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas 

mājsaimniecības locekļus; 

25.2.4. nenotiek Bibiotēkas apmeklētāju pulcēšanās; 

25.2.5. pie Bibliotēkas ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā 

svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā 

vietā; 

25.2.6. pieteikties bibliotēkas apmeklējumam var rakstot uz elektroniskā pasta adresi 

biblioteka@ba.lv; 

25.2.7. Bibliotēka nodrošina telpu vēdināšanu. 

 

26. Augtskolas 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. 

 

27. Augstskolas 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.  

 

28. Augstskolas studējošajiem un apmeklētājiem aizliegts uzturēties augstskolas 

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

bibliotēku kārtības 25.punktā noteiktajā gadījumā vai apmeklē konsultācijas kārtības 

35.punktā noteiktajā gadījumā. 

 

29. Ja augstskolas darbiniekiem savu amata pienākumu izpildes dēļ nepieciešams 

klātienē kontaktēties ar citiem augstskolas darbiniekiem, kā arī studējošiem un 

apmeklētājiem, tie:  

29.1. pieņem augstskolas darbiniekus, studējošos un apmeklētājus pēc iepriekšēja 

pieraksta, novēršot pulcēšanos;  

29.2. lieto sejas maskas, kā arī, ja tas nepieciešams,  fiziskas aizsargbarjeras.  

 

VI. Vispārīgie higiēnas noteikumi  

30. Augstskolas darbiniekiem, studējošajiem un apmeklētājiem, ierodoties augstskolas 

telpās, ir pienākums nekavējoties veikt roku dezinfekciju – nomazgājot tās ar siltu ūdeni un 

ziepēm vai dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.  

 

31. Saimnieciskā nodrošinājuma daļa nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 

augstskolā redzamās vietās.   

 

32. Augstskolas docētājiem pēc konsultācijas, kurā telpā uzturējušies vairāki cilvēki, 

vai pārtraukuma laikā ir pienākums vēdināt telpas. Ja telpā ir automātiskās ventilācijas 

sistēma, docētāji var to izmantot. 

 

mailto:biblioteka@ba.lv
mailto:sid@ba.lv
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33. Saimnieciskā nodrošinājuma daļa nodrošina akadēmisko struktūrvienību 

vadītājiem informāciju par auditorijām, kuras ir aprīkotas ar automātisko ventilācijas sistēmu 

un vēdināšanas režīmu auditorijās. Vēdināšanu atbilstoši iesniegtajai informācijai nodrošina 

docētājs, kurš attiecīgajā auditorijā vada nodarbību.  

 

 

VII. Studējošo, citu izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizēšana 

un kontrole 

 

34. Studiju process augstskolā notiek attālināti.  

 

35. Klātienē augstskolas telpās var notikt konsultācijas studiju programmas praktiskās 

daļas apgūšanai. Minētās nodarbības klātienē var notikt, ja tiek ievērotas šādas prasības: 

35.1. par konsultāciju norisi vienojas augstskolas docētājs ar studējošajiem; 

35.2. konsultācija var tikt  īstenota, ja tajā vienlaicīgi piedalās ne vairāk kā pieci 

vienas grupas (kursa) studējošie; 

35.3. klātienes konsultāciju ilgums nedrīkst pārsniegt 1,5 stundas vienai grupai un 

kopumā ne vairāk kā 3 stundas dienā vienam docētājam; 

35.4. par iespējām rezervēt telpu konsultācijām docētājs aizpilda pieteikumu, norādot 

konkrētu vēlamo konsultācijas laiku un studējošo vārdus, uzvārdus, kuri piedalīsies 

konsultācijā, un vismaz vienu darba dienu pirms vēlamā konsultācijas datuma iesniedz to 

Studiju informācijas daļai; 

35.5. pēc kārtības 35.4.apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas ar docētāju sazinās 

Studiju informācijas daļas pārstāvis, lai informētu par telpu pieejamību. 

 

36. Augstskolas darbinieks, saskaņojot ar savu tiešo vadītāju, Rektorāta    

darbiniekam – ar personāla vadītāju, ir tiesīgs veikt darbu attālināti, ja attālināta darba 

veikšana nav pretrunā ar veicamā darba uzdevumiem un neietekmē augstskolas darbības 

nepārtrauktību. Darbiniekus, kuri darba specifikas dēļ darbu nevar veikt attālināti, nosaka 

attiecīgās struktūrvienības vadītājs.  
 

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

37.1. kabinetā atrodas tikai viens darbinieks; 

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

paredz ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības; 

37.3. ja nav iespējams ievērot šā rīkojuma 37.1. vai 37.2.apakšpunktā noteiktās 

prasības, darbinieki vienojas par darba grafiku, nodrošinot kārtības 37.1. vai 

37.2.apakšpunktā noteiktās prasības; 

37.4. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības darbam klātienē 

covid-19 infekcijas laikā. 

 

38. Augstskolas darbiniekiem un studējošajiem ir pienākums izmantot vai pēc 

pieprasījuma uzrādīt darbinieka apliecību vai studējošā apliecību.  

 

39. Augstskolas apmeklētājs, izņemot Bibliotēkas apmeklētāju, var iekļūt augstskolā, 

piesakot vizīti pie augstskolas studējošā vai darbinieka, kurš nodrošina apmeklētāja  iekļūšanu 

augstskolas ēkās.  

 

40. Prakse studiju programmās notiek saskaņā ar prakses vietas noteikumiem.  

 

41. Augstskolas viesnīcas īrniekiem: 
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41.1. aizliegts ievest viesus augstskolas telpās; 

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

viesnīcas numuru. 

 

VIII. Noslēguma noteikumi  

42. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka īpašus pasākumus Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu rektora rīkojumu.  
 

43. Kārtību piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem un 

citiem augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem.  
 

 


