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APSTIPRINĀTS
ar Banku augstskolas
22.10.2021. rīkojumu
Nr. 1.5-3e/143
Covid-19 vīrusa izplatības novēršanas drošības
pasākumu protokols Banku augstskolas viesnīcā
Rīgā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra
noteikumiem Nr.662 ,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
1. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību Banku augstskolas (turpmāk – augstskola)
viesnīcā (turpmāk viesnīca) viesnīcas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie augstskolas
darbinieki un viesnīcas īrnieki un apmeklētāji ievēro šādus pamatprincipus:
1.1.
personas veselības stāvokļa uzraudzību;
1.2.
higiēnu;
1.3.
distancēšanos;
1.4.
informēšanu.
2. Viesnīcas īrniekiem ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim un nekavējoties
informēt viesnīcas administrāciju par konstatētu Covid-19 infekcijas gadījumu.
3. Parādoties saslimšanas simptomiem viesnīcas īrnieks izolējas viesnīcas istabā un
nekavējoties ziņo par radušos situāciju, rakstot uz e-pasta adresi covidinfo@ba.lv,
sazinās ar ģimenes ārstu un ievēro viņa noteikto režīmu.
4. Viesnīcas īrnieka saslimšanas gadījumā ar Covid-19 (turpmāk - saslimušais) turpmākā
rīcība ar saslimušo tiek īstenota saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5. Nepieciešamības gadījumā viesnīcas vadība saslimušo ar viņa piekrišanu izolē atsevišķā
viesnīcas blokā, kuru saslimušais drīkst pamest tikai ar viesnīcas vadības saskaņojumu.
6. Saslimušajam ir tiesības slimības laiku pavadīt ārpus viesnīcas, par to informējot
viesnīcas administrāciju.
7. Ja saslimušais atsakās pildīt protokola 5. vai 6. punktā minētos nosacījumus, augstskolai
ir tiesības nekavējoties lauzt īres līgumu.
8. Viesnīcas īrniekiem ir šādi pienākumi:
8.1. izvērtēt riskus pirms došanās uz ārvalstīm un apzināt Latvijas Republikā
noteiktos ierobežojumus saistībā ar atgriešanos Latvijā no ārvalstīm;
8.2. informēt viesnīcas administrāciju par plānoto prombūtni ārvalstīs;
8.3. atgriežoties no ārvalstīm, ievērot Latvijas Republikā noteiktos ierobežojumus
un prasības Covid-19 infekcijas apkarošanā.
9. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi viesnīcā, viesnīcas administrācija apkopo
un uzglabā informāciju par īrnieku ierašanās laiku viesnīcā saskaņā ar protokola
1.pielikumu.

10. Viesnīca nenodrošina Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto
pašizolāciju (turpmāk – pašizolācija). Viesnīcas īrnieki, kuri iebrauc no ārvalstīm, šajā
periodā veic pašizolāciju ārpus viesnīcas.
11. Viesnīcas īrniekiem, kuri ceļo vai pēc atgriešanās no ārvalstīm ievēro pašizolāciju, uz
atrašanās ārvalstīs vai pašizolācijā laiku īres līguma noteikumi paliek spēkā.
12. Īres līgumu par dzīvošanu viesnīcā ar personām, kuras ieradušās Latvijā no ārvalstīm,
slēdz tikai pēc Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās
pašizolācijas laika un Covid-19 testēšanas sertifikāta, kas apliecina negatīvu Covid-19
infekcijas testa rezultātu, uzrādīšanas viesnīcas administratoram.
13. Pakalpojumu par īslaicīgu izmitināšanu viesnīcā personām, kuras dzīvo Latvijā vai ir
ieradušās Latvijā no ārvalstīm, īsteno tikai pēc anketas (2.pielikums) aizpildīšanas,
iesniegšanas viesnīcas administratoram un rēķina par pakalpojumu apmaksu.
14. Viesnīcā īrnieks drīkst apmesties pēc sadarbspējīga vakcinācijas, Covid-19 infekcijas
pārslimošanas sertifikāta vai Covid-19 testēšanas sertifikāta, kas apliecina negatīvu
Covid-19 infekcijas testa rezultātu, uzrādīšanas.
15. Viesnīcā īrnieks, kuram nav sadarbspējīga vakcinācijas vai Covid-19 infekcijas
pārslimošanas sertifikāta, Covid-19 infekcijas testēšanas sertifikātu, kas apliecina
negatīvu Covid-19 testa rezultātu, uzrāda viesnīcas administratoram katru nedēļu.
16. Viesnīcas īrnieki viesnīcas koplietošanas telpas drīkst izmantot tikai nepieciešamības
gadījumos, un netiek pieļauta īrnieku pulcēšanās koplietošanas telpās, izņemot protokola
17.1.apakšpunktā noteiktās viesnīcas telpās.
17.

Viesnīcas telpas ir sadalītas divās zonās:
17.1. drošā režīma zona - kurā ir tiesības uzturēties tikai personām, kurām ir
sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 infekcijas pārslimošanas sertifikāts;
17.2. daļēji drošā režīma zona - kurā ir tiesības uzturēties personām, kurām ir
sadarbspējīgs Covid-19 infekcijas testēšanas sertifikāts, kas apliecina negatīvu
Covid-19 infekcijas testa rezultātu, kā arī protokola 17.1.apakšpunktā
minētajām personām.

18. Viesnīcas telpās protokola 17.1.apakšpunktā minētajā zonā viesnīcas īrnieki drīkst
uzturēties bez sejas aizsarglīdzekļiem.
19. Viesnīcas telpās protokola 17.2.apakšpunktā minētās zonas koplietošanas telpās
(virtuve, gaitenis) viesnīcas īrniekiem jālieto sejas aizsarglīdzekļi.
20. Iekļūšanai viesnīcas telpās viesnīcas īrniekam ir pienākums katru reizi izmantot
augstskolas izsniegto identifikācijas karti.
21. Viesnīcas īrniekam ir pienākums nodrošināt, ka viņam izsniegto augstskolas
identifikācijas karti iekļūšanai viesnīcas telpās neizmanto citas personas.
22. Viesnīcas īrniekam ir aizliegts, nesaskaņojot ar viesnīcas administrāciju, viesnīcas telpās
ielaist citus viesnīcas īrniekus vai citas personas.
23. Viesnīcas īrniekiem ir pienākums ievērot šajā protokolā noteiktās prasības.
24. Viesnīcas īrniekiem var tikt noteikti citi, šajā protokolā neminēti, epidemioloģiskās
drošības pasākumi, kuri viņiem nekavējoties jāievēro.
25. Gadījumos, kad viesnīcas pakalpojumus izmanto juridiska persona, tā uzņemas atbildību
par šajā protokolā noteikto normu ievērošanu.

26. Šajā protokolā noteikto prasību neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku viesnīcas īres
līguma pārkāpumu ar no tā izrietošām sekām, tostarp viesnīcas īres līguma laušanu un
pienākumu segt zaudējumus par kaitējumu fiziskām vai juridiskām personām.
27. Uzdot prorektoram pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos Andrim
Nātriņam nodrošināt, ka ar šo protokolu ir iepazīstināti viesnīcas īrnieki.
28. Noteikt prorektoru pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos Andri
Nātriņu par atbildīgo personu, kura nodrošina šajā protokolā noteikto prasību ievērošanu.
29. Ar šo protokolu zaudē spēku augstskolas 2021.gada 28.augusta rīkojums Nr.1.5-3/107
“Covid-19 vīrusa izplatības novēršanas drošības pasākumu protokols Banku augstskolas
viesnīcā”.

22.10.2021. “Covid-19 vīrusa izplatības novēršanas drošības
pasākumu protokola Banku augstskolas viesnīcā”
1.pielikums
Viesnīcas īrnieku ierašanās Banku augstskolas viesnīcā reģistrs
Register of arrival of tenants at the hotel of BA School of Business and Finance
Aizpilda īrnieki, kas pēdējo 20
dienu laikā bijuši ārvalstīs*

Vārds, uzvārds
NR.
Name, surname

Personas
kods

Ierašanās diena
viesnīcā

personal code

Day of arrival

Pēdējo 20
dienu laikā
esmu bijis
ārvalstīs
I have been in
foreign
countries in
last 20 days

No kuras valsts
iebraucis
From which
country

Vai ir veikta
pašizolācija
(Jā – no kura
datuma
Vai nē)
Has there been
a quarantine?
(Yes – date
from;
Or NO)

Datums

Ar šo parakstu
apliecinu sniegto
ziņu patiesumu

Date
Signature

1.
2.
3.
…
*Ailes nav jāpilda, ja persona var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai Covid-19 infekcijas pārslimošanas sertifikātu, ja vien Latvijas
Republikas normatīvie akti neparedz citu kārtību. Columns need not to be filled if a person can present an interoperable certificate for
vaccination or for oversikness of COVID-19 infections, unless the regulatory enactments of the Republic of Latvia provide for other procedures

22.10.2021. “Covid-19 vīrusa izplatības novēršanas drošības
pasākumu protokola Banku augstskolas viesnīcā”
2.pielikums

ANKETA
Jāaizpilda pirms Banku augstskolas Viesnīcas dzīvojamās telpas īres pakalpojuma
saņemšanas!
Saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem
ierobežošanai lūdzam aizpildīt aptaujas anketu.

Covid-19 infekcijas

izplatības

Vārds, uzvārds ..................................................................................................
Personas kods ...................................................................................................
Uzrādu šādu sadarbspējīgu sertifikātu:
 testēšanas sertifikāts_________________(testa veikšanas datums)
 vakcinācijas sertifikāts
 pārslimošanas sertifikāts, derīgs līdz __________________
1. Vai pēdējās 14 dienās esat bijis/-usi ārpus Latvijas teritorijas?

 Jā

 Nē

Kurā valstī ...............................................
Laika periods ..........................................

2. Vai pēdējās 14 dienās esat kontaktējies/-usies ar Covid-19 saslimušajiem vai
kontaktpersonām?

 Jā

 Nē

3. Vai jums ir:
Paaugstināta
temperatūra

 Jā

 Nē

Klepus

 Jā

 Nē

Sāpes kaklā

 Jā

 Nē

Elpas trūkums

 Jā

Ar šo parakstu apliecinu sniegto ziņu patiesumu …………………………..
Datums un laiks ___.___.___________, plkst.___:___

 Nē

