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APSTIPRINĀTS  

ar Banku augstskolas 

27.08.2021. rīkojumu  

Nr. 1.5-3/106 

  

Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols studējošajiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Banku augstskolā  

Rīgā 

  

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija  

 noteikumiem Nr.360 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

 

1. Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols studējošajiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Banku augstskolā (turpmāk – kārtība) nosaka kārtību un studējošo 

pienākumus Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) ēkās, lai ierobežotu Covid-19 

infekcijas izplatīšanos augstskolā.  

 

2. Kārtība ir saistoša augstskolas studējošajiem (turpmāk – studējošie) un citiem 

izglītojamajiem (klausītājiem, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās 

izglītojamajiem u.c.). 

 

3. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību augstskolā, studējošie ievēro šādus 

pamatprincipus:  

3.1. personas veselības stāvokļa uzraudzību; 

3.2. higiēnu; 

3.3. distancēšanos; 

3.4. informēšanu. 

 

4. Kārtībā noteikto normu ievērošanu pārrauga ar rektora rīkojumu noteiktie darbinieki 

(turpmāk – atbildīgie darbinieki).  

 

II. Studējošo iekļūšanas augstskolas ēkās,  plūsmas organizēšanas un studiju darba 

organizēšanas noteikumi 

 

5. Studējošajiem ir pienākums izmantot vai pēc pieprasījuma uzrādīt atbildīgajam 

darbiniekam studējošā identifikācijas karti (turpmāk - apliecība) vai 9.punktā minēto 

sertifikātu. 
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6.  Lai iekļūtu augstskolas ēkā, studējošajiem ir pienākums katru reizi izmantot 

apliecību.  

 

7. Studējošajiem ir pienākums nodrošināt, ka viņiem izsniegto apliecību iekļūšanai 

augstskolas ēkās  neizmanto citas personas. 

 

8. Studējošajiem ir aizliegts, nesaskaņojot ar augstskolas  administrāciju, augstskolas 

ēkās  ielaist citas personas.  

 

9. Nodarbībās klātienē studējošie drīkst piedalīties ar šādiem sadarbspējīgiem 

sertifikātiem: 

9.1. līdz 2021.gada 10.oktobrim: 

9.1.1. ar testēšanas sertifikātu, kas apliecina negatīvu Covid-19 testa rezultātu 

(turpmāk – testēšanas sertifikāts); 

9.1.2. ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu; 

9.1.3. ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu; 

9.2. ar 2021.gada 11.oktobri: 

9.2.1.ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu; 

9.2.2. ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu. 

 

10. Studējošais nodrošina derīga testēšanas sertifikāta, ja to prasa šīs kārtības normas,  

esamību (48 stundas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem) par saviem 

līdzekļiem. 

 

11. Studējošajam ir pienākums uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas  

sertifikātu vai testēšanas sertifikātu augstskolas ēkās, nodarbību laikā vai konsultāciju laikā, ja 

to prasa atbildīgais darbinieks. 

 

12. Studiju process augstskolā notiek klātienē. Ja studējošais nevar apstiprināt kārtības 

9.punktā minētā sertifikāta esamību vai arī nodarbības nevar apmeklēt slimības vai citu 

iemeslu dēļ, viņš drīkst apmeklēt nodarbības attālināti. Nodarbības attālināti notiek Zoom 

vidē. Informācija par piekļuvi nodarbībām Zoom vidē ir noteikta augstskolas informācijas 

sistēmā (turpmāk – BAIS) ietvertajā nodarbību plānā. 

 

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

 

14. Studējošie drīkst uzturēties tikai tajās auditorijās, kurās viņiem paredzētas 

nodarbības. 

 

15. Starp nodarbībām studējošajiem ir tiesības ieturēt  maltīti auditorijās, kurās viņiem 

paredzētas nodarbības, ievērojot vispārējās higiēnas prasības. 

 

 

III. Vispārīgie noteikumi par personas veselības stāvokļa uzraudzību  

16. Studējošie ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs kārtības 

ievērošanu.  

 

17. Augstskolas studējošajam ir aizliegts ierasties un uzturēties augstskolas telpās, ja: 

17.1. viņam ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, 

elpas trūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra); 

17.2.viņam ir apstiprināta Covid-19 infekcija; 
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17.3. viņam Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) ir noteicis 

kontaktpersonas statusu; 

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

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

18. Augstskolas studējošie augstskolas ēkas koplietošanas telpās lieto mutes un 

deguna aizsegus (turpmāk - sejas maska). 

 

19. Augstskolas studējošie var nelietot sejas maskas augstskolas auditorijās nodarbību 

laikā, ja viņiem ir: 

19.1. sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts; 

19.2. sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts. 

 

20. Augstskolas studējošajiem ir pienākums informēt par personām, kuras uzturas 

augstskolas telpās ar akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmēm Studiju informācijas daļas 

darbiniekus vai rakstīt uz elektronisko e-pasta adresi covidinfo@ba.lv. 

 

21. Augstskolas studējošie izvērtē riskus doties braucienos uz ārvalstīm un apzina 

Latvijas Republikā noteiktos ierobežojumus saistībā ar atgriešanos Latvijā no ārvalstīm. 

 

22. Augstskolas studējošie, atgriežoties no ārvalstīm, ir atbildīgi par epidemioloģiskās 

drošības pasākumu izpildi, kā arī savienojamību ar  darba vai studiju pienākumu veikšanu. 

 

IV. Papildu prasības ārvalstu studējošajiem 

 

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

ievērot pašizolāciju ārpus augstskolas telpām.  

 

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

noteikto anketu par veselības stāvokli.  

 

25. Lai uzsāktu studijas augstskolā ārvalstu studējošajiem jābūt ar Eiropas Savienībā 

atzītiem sadarbspējīgiem vakcinācijas sertifikātiem. 

 

26. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības normu ievērošanu 

augstskolā ārvalstu studējošie (izņemot Erasmus + programmas apmaiņas studējošos) sazinās 

ar augstskolas rektora noteikto koordinatoru, kura kompetencē ir ārvalstu studējošo jautājumu 

risināšana.  

 

27. Erasmus+ programmas apmaiņas studējošie 26.punktā minēto jautājumu 

risināšanai sazinās ar Erasmus+ programmas koordinatoru. 

 

 

V. Rīcība personas saslimšanas vai iespējamas saslimšanas gadījumā  

28. Ja, uzturoties augstskolas telpās, studējošajam parādās akūtas elpceļu infekcijas 

slimības pazīmes, viņam ir šādi pienākumi: 

28.1. nekavējoties pārtraukt kontaktēties ar apkārtējiem; 

28.2. informēt par savu veselības stāvokli docētāju vai Studiju informācijas daļas 

darbinieku vai atbildīgo darbinieku (kārtības 26. vai 27.punktā noteikto koordinatoru – 

ārvalstu studējošo gadījumā); 
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28.3. cik drīz vien iespējams atstāt augstskolas telpas (ja studējošais dzīvo viesnīcā, uz 

viņu attiecas Viesnīcas protokola normas);  

28.4. sazināties ar savu ģimenes ārstu un informēt augstskolu par plānoto prombūtni, 

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

 

29. Ja studējošais uzturēšanās laikā augstskolas telpās saņem ziņu no SPKC, ka viņam 

ir Covid-19 kontaktpersonas vai Covid-19 inficētā statuss, viņš ievēro  SPKC norādījumi. 

 

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

kontaktpersonas statusu, studējošie turpina ikdienas gaitas, novērojot savu veselības stāvokli. 

Parādoties akūtas slimības pazīmēm, viņi nekavējoties sazinās ar ģimenes ārstu.  

 

31. Studējošo, kuri ir augstskolas viesnīcas īrnieki, pienākumus viesnīcas telpās 

epidemioloģiskās drošības jomā nosaka viesnīcas protokols. 

 

VI. Saziņa ar akadēmisko personālu un studiju procesā iesaistītajām 

struktūrvienībām  

 

32. Studējošie elektroniskai saziņai ar augstskolas akadēmisko personālu un studiju  

procesā iesaistītajām struktūrvienībām izmanto augstskolas elektronisko pastu. (…@ba.lv).  

 

33. Ja studējošajam nepieciešama konsultācija klātienē, viņš elektroniski sazinās ar 

attiecīgo docētāju un vienojas par konsultācijas laiku, ievērojot kārtības 9.punktā minētos 

nosacījumus. 

 

34. Ja studējošajam nepieciešama konsultācija klātienē ar attiecīgās studiju 

programmas direktoru vai koordinatoru, viņš elektroniski sazinās ar viņu un vienojas par 

iespējamo tikšanās laiku, ievērojot kārtības 9.punktā minētos nosacījumus. 

 

35. Studējošajiem ir pienākums regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā,  pārbaudīt savu 

augstskolas elektronisko pastu. 

 

36. Augstskolas Bibliotēka: 

36.1. studējošajiem, kuri ietilpst kādā no kārtības 9.punktā noteiktajām studējošo 

grupām: 

36.1.1. nodrošina grāmatu izsniegšanu klātienē vai attālināti uz rakstiska pieprasījuma 

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

36.1.2. nodrošina iespēju studējošajiem individuāli izmantot bibliotēkas telpas pēc 

pieraksta ar piekļuvi pieejamajai literatūrai un datu bāzēm; 

36.2. studējošajiem, kuri neietilpst kādā no kārtības 9.punktā noteiktajām studējošo 

grupām, nodrošina grāmatu izsniegšanu attālināti uz rakstiska pieprasījuma pamata, kas 

nosūtīts uz augstskolas elektroniskā pasta adresi: biblioteka@ba.lv; 

36.3. studējošajiem, kuriem pēc 2021.gada 10.oktobra ir sadarbspējīgs testēšanas 

sertifikāts, kas apliecina negatīva Covid-19 testa rezultātu: 

36.3.1. nodrošina grāmatu izsniegšanu attālināti uz rakstiska pieprasījuma pamata, 

kas nosūtīts uz augstskolas elektroniskā pasta adresi: biblioteka@ba.lv vai klātienē iepriekš 

studējošajam piesakoties bibliotēkas apmeklējumam, rakstot uz elektroniskā pasta adresi 

biblioteka@ba.lv; 

mailto:covidinfo@ba.lv
mailto:biblioteka@ba.lv
mailto:biblioteka@ba.lv
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 5 

36.3.2. nodrošina iespēju individuāli izmantot bibliotēkas telpas pēc iepriekšēja 

pieraksta, rakstot uz elektroniskā pasta adresi biblioteka@ba.lv, ar piekļuvi pieejamajai 

literatūrai un datu bāzēm. 

36.4. nodrošina telpu vēdināšanu. 

 

37. Augtskolas Studiju informācijas daļa nodrošina augstskolas studējošo 

konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot informāciju tehnoloģijas. Saziņai ar 

Studiju informācijas daļu izmanto augstskolas elektroniskā pasta adresi sid@ba.lv. 

 

38. Augstskolas Informācijas tehnoloģiju daļa nodrošina augstskolas studējošo 

konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot informāciju tehnoloģijas. Saziņai ar 

Informācijas tehnoloģiju daļu izmanto augstskolas elektroniskā pasta adresi ithelp@ba.lv.  

 

 

VII. Vispārīgie higiēnas noteikumi  

39. Augstskolas studējošajiem, ierodoties augstskolas telpās, ir pienākums 

nekavējoties veikt roku dezinfekciju – nomazgājot tās ar siltu ūdeni un ziepēm vai 

dezinficējot ar speciālo dezinfekcijas līdzekli.  

 

40. Saimnieciskā nodrošinājuma daļa nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 

augstskolā redzamās vietās.  Ja studējošais konstatē, ka nav pieejami dezinfekcijas līdzekļi  

higiēnas prasību ievērošanai augstskolas telpās, viņam ir tiesības vērsties augstskolas Studiju 

informācijas centrā. 

 

VIII. Noslēguma noteikumi  

41. Ja Slimību profilakses un kontroles centrs vai cita kompetenta valsts institūcija 

nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, turpmāko rīcību 

nosaka ar atsevišķu rektora rīkojumu.  
 

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

citiem augstskolas iekšējiem normatīvajiem aktiem.  
 
43. Studējošais informāciju, kas saistīta ar Covid-19 infekcijas jautājumu risināšanu 

augstskolā, var iegūt augstskolas mājaslapā un BAIS. 
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