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RĪKOJUMS 

Rīgā 

 

 

 

22.10.2021.          Nr.1.5-3e/144 

 

Par studiju procesa un darba organizēšanu 

Banku augstskolā ārkārtējās situācijas laikā 

 

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 2021.gada 28. septembra noteikumu Nr.662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra 

rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” normu izpildi noteikt: 

 

1. Studiju programmu īstenošana Banku augstskolā notiek attālināti. 

 

2. Uzdot studiju prorektoram un katedru vadītājiem organizēt attālināta studiju procesa 

īstenošanu. 

 

3. Uzdot Banku augstskolas struktūrvienību vadītājiem organizēt augstskolas 

darbiniekiem iespēju darbu veikt attālināti, ja tas ir iespējams. 

 

4. Banku augstskolas akadēmiskais personāls un viesmācībspēki vada nodarbības un 

konsultācijas attālināti.  

 

5. Lai nodrošinātu nodarbību norisi, ja to nav iespējams tehnisku iespēju nodrošināt 

attālināti, Banku augstskolas akadēmiskajam personālam un viesmācībspēkiem ir tiesības 

izmantot klātienē Banku augstskolas telpas.  

 

6. Banku augstskolas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai funkciju izpildi klātienē 

nodrošina šādas augstskolas struktūrvienības: 

6.1. Studiju informācijas daļa; 

6.2. Saimnieciskā nodrošinājuma daļa; 

6.3. Viesnīca.  

 

7. Rīkojuma 6.punktā minēto augstskolas struktūrvienību vadītāju pienākums ir 

organizēt klātienes darbu tā, lai klātienē tiek nodrošinātas vienīgi tās pārziņā esošās kritiski 

svarīgās funkcijas, kuras nav iespējams veikt attālināti.  
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8. Rīkojuma 6.punktā neminēto augstskolas struktūrvienību darbinieki nodrošina 

pārziņā esošo funkciju izpildi attālināti vai klātienē, ja nav nav iespēju noteiktus darba 

pienākumus veikt  attālināti. 

 

9. Par Banku augstskolas struktūrvienības funkciju izpildes nodrošināšanu, organizējot 

struktūrvienības darbinieku pienākumu izpildi klātienē vai attālināti, atbild struktūrvienības 

vadītājs. 

 

10. Visi darbinieki, kas strādā klātienē,  ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka 

tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar 

personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija.  

 

11. Banku augstskolas darbinieki  klātienē darbā uzturas iespējami minimālo laika 

periodu, un,  ja ir iespējams,  maksimāli ierobežo sociālo kontaktu. 

 

12. Rīkojuma 6.punktā neminēto augstskolas struktūrvienību darbiniekiem ir pienākums 

izvērtēt nepieciešamību strādāt klātienē, ja viņi uz darbu dodas ar sabiedrisko transportu. 

 

13. Studiju informācijas daļa nodrošina Banku augstskolas darbinieku, studējošo un 

apmeklētāju  konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot IT tehnoloģijas. Noteikt, 

ka saziņai ar Studiju informācijas daļu izmanto augstskolas e pasta adresi: sid@ba.lv. 

 

14. Bibliotēka grāmatu izsniegšanu nodrošina attālināti, uz rakstiska pieprasījuma 

pamata, kas saņemts uz Banku augstskolas e pasta adresi: biblioteka@ba.lv. 

  

 15. Informācijas tehnoloģiju daļai nodrošina Banku  augstskolas darbinieku, studējošo 

un apmeklētāju  konsultēšanu un apkalpošanu attālināti, izmantojot IT tehnoloģijas. Noteikt, 

ka saziņai ar Informācijas tehnoloģiju daļu izmanto Banku augstskolas e pasta adresi: 

ithelp@ba.lv.  

 

16. Pakalpojumu, kas nav minēti rīkojuma 13., 14. un 15.punktā, sniegšana klātienē ir 

pieļaujama, ja klātienes kontakts pakalpojuma saņemšanas laikā nepārsniedz 15 minūtes, 

pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un 

pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

17. Sporta treniņus (nodarbības) un mākslinieciskās pašdarbības mēģinājumus organizē 

attālināti. 

 

18. Komunikācijas un mārketinga daļa nodrošina informācijas pieejamību par covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumiem Banku augstskolā. 

 

19. Banku augstskolas studējošais ir tiesīgs uzturēties Banku augstskolas Viesnīcā ar 

pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Šādā gadījumā Viesnīca uzskatāma par studējošā 

dzīvesvietu. 
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20. Ja Banku augstskolas darbinieks pārvietojas uz vai no darba vietas laika posmā no 

plkst. 20.00 līdz 5.00, viņš pirms tam aizpilda apliecinājumu, kura forma ir atrodama Valsts 

policijas mājaslapā. 

 

21. Banku augstskolas personālam un viesmācībspēkiem ir pienākums ievērot Banku 

augstskolas piesardzības pasākumu īstenošanas protokolu Covid – 19 infekcijas 

ierobežošanai Banku augstskolā, kas nosaka pienākumus attiecīgajai Banku augstskolas 

personāla daļai, normas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā šajā rīkojumā noteiktajām normām. 

 

22. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada 21.oktobra rīkojumu Nr. 1.5-3e/140 “Par 

studiju procesa un darba organizēšanu Banku augstskolā ārkārtējās situācijas laikā”. 

 

 

Rektore        L.Peiseniece 

 
 

 

Strads 

maris.strads@ba.lv 

 

Ancāne 

lolita.ancane@ba.lv 
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