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RĪKOJUMS 

Rīgā 

 

 

 

12.10.2021.             Nr.1.5-3e/131 

 

Par  noteikumu apstiprināšanu un atbildīgo personu par  COVID-19 vīrusa 

izplatības novēršanas pasākumu ievērošanu Banku augstskolā noteikšanu 

 

Pamatojoties uz Augstskolu likuma 17.1 panta sesto daļu, lai nodrošinātu 

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

kabineta 2021.gada 28. septembra noteikumos Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  noteikto normu izpildi,  

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 27.augusta rīkojumu Nr.1.5-3/106 “Par 

piesardzības pasākumu īstenošanas protokols studējošajiem Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Banku augstskolā apstiprināšanu”. 

 

2. Apstiprināt: 

2.1  Banku augstskolas noteikumus “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

studējošajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Banku augstskolā”; 

2.2. Banku augstskolas noteikumus “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

Banku augstskolas vispārējam personālam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Banku augstskolā”; 

2.3. Banku augstskolas noteikumus “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

Banku augstskolas akadēmiskajam personālam un viesmācībspēkiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Banku augstskolā”. 

 

3.  Noteikt šādas atbildīgās personas par epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai savas  kompetences ietvaros augstskolā: 

3.1. struktūrvienības vadītājs -  par struktūrvienību; 

3.2. Tamāra Pavlovska, Viesnīcas administratore – par Viesnīcas īrniekiem; 

3.3. Tālis Būmanis, Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs – augstskolas telpu 

īrniekiem un augstskolas apmeklētājiem; 

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

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

programmu studējošajiem; 

3.7. Airita Aksjoņenko, mārketinga speciāliste studējošo piesaistes jautājumos – par 

ārvalstu reflektantiem; 

3.8. Gunta Lapiņa, Studiju informācijas daļas studiju procesu plānošanas vecākā 

speciāliste – par viesmācībspēkiem; 

3.9. Aija Lukstiņa, personāla vadītāja – par vispārējo personālu un augstskolas 

Rektorātu. 
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4. Noteikt, ka rīkojuma 3.punktā minētajā atbildīgajām personām savas kompetences 

ietvaros ir noteikti rīkojuma 2.punktā minētajos noteikumos noteiktās tiesības un pienākumi. 

 

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

covidinfo@ba.lv saņemto informāciju un nodrošina tās nodošanu rīkojuma 3.punktā 

minētajām personām. 

 

Pielikumā: 

1. Banku augstskolas noteikumi “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

studējošajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Banku augstskolā”; 

2. Banku augstskolas noteikumi “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

Banku augstskolas vispārējam personālam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

Banku augstskolā”; 

3. Banku augstskolas noteikumi “Piesardzības pasākumu īstenošanas protokols 

Banku augstskolas akadēmiskajam personālam un viesmācībspēkiem Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai Banku augstskolā”. 

 

 

Rektore        L.Peiseniece 

 

 

 

Strads 

maris.strads@ba.lv 

 

Lukstiņa 

aija.lukstina@ba.lv 

 

Ancāne 

lolita.ancane@ba.lv 
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