
Izstrādāts 20.08.2021 

Vadlīnijas studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā  

1. Augstskolas un koledžas, kas īsteno augstākās izglītības programmas, 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā atsāk darbu klātienē drošā režīmā vai daļēji drošā režīmā (daļēji drošu 

režīmu var nodrošināt līdz 2021. gada 10. oktobrim). Netiek noteikti kvantitatīvi ierobežojumi 

studējošo skaitam auditorijās un netiek noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu 

studējošo: 

 drošs režīms: klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju 

programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par 

vakcināciju vai pārslimošanu; 

 daļēji drošs režīms (ierobežotā pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, 

lai līdz šim laikam iegūtu vakcinācijas statusu): studiju procesā var piedalīties 

ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī 

testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa 

rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem 

personāla locekļiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par 

vakcināciju vai pārslimošanu. Iestādes vadītājam ir tiesības, izvērtējot 

epidemioloģisko situāciju, mutes un deguna aizsegu lietošanas prasību noteikt 

visiem, neatkarīgi no sertifikāta veida. Ne vēlāk kā 2021. gada 11. oktobrī ir 

jāpāriet uz drošo režīmu. 

2. Plānojot studiju procesu, jāņem vērā epidemioloģisko drošību regulējošos normatīvos aktus 

un pašu izstrādātos drošības protokolus, kas ir zināmi personālam, studējošajiem un 

sadarbības partneriem vismaz nedēļu pirms 2021./2022. akadēmiskā gada sākuma un kas 

iekļauj aptverošu epidemioloģisko risku izvērtējumu. Drošības protokolos ir noteikta 

kārtība ārvalstu studējošajiem, ja ārvalsts studējošais ir informējis augstskolu vai koledžu 

par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē. Augstskola un koledža 

nosaka atbildīgo personu, kura koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un 

informē nodarbinātās personas un studējošos par minēto procesu. 



3. Informāciju par drošības protokoliem īpašām grupām, piem., personām ar vakcinācijas 

kontrindikācijām, Veselības ministrija sniegs septembrī un vadlīnijas tiks attiecīgi 

papildinātas. 

4. Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas un personas, kurām ir negatīvs 

testa rezultāts, tiek identificētas, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot 

tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu 

apliecinošu dokumentu.  

5. Valstī noteiktais luksofora princips (ja tāds ir) neietekmē studiju procesu. Studiju procesam 

netiek piemērots reģionālais epidemioloģiskās drošības režīms. 

6. Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju 

programmas specifiku, ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa 

vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās studiju 

kvalitāte. Šo lēmumu pieņem par studiju kvalitāti atbildīgās amatpersonas. Par šādu lēmumu 

ir savlaicīgi jāinformē studējošie. Studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai 

daļēju norisi attālināti ir lietderīgi organizēt, piemēram, lai nebūtu liels studējošo skaits vienā 

telpā vienlaicīgi. 

7. CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei studiju telpās, ir līdz 1000 

ppm. Lai panāktu efektīvu CO2 koncentrācijas kritumu studiju telpā, jāievēro šādi pareizas 

telpas vēdināšanas pamatnosacījumi: 

 vēdināšana jānodrošina atbilstoši augstākās izglītības iestādes apstiprinātajam katras 

studiju telpu individuālajam vēdināšanas režīmam; 

 vēdināšana jānodrošina ikreiz, kad mācību procesa laikā mācību telpā monitorētā CO2 

koncentrācija gaisā pārsniedz 1000 ppm (tiklīdz iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes 

mērītāji) vai reizi divās stundās 15 minūtes. 

 vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls; 

 vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 

 vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 

 starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

8. Augstskolā un koledžā ir jānodrošina iespēja regulāri dezinficēt un mazgāt rokas, nodrošinot 

atbilstošus līdzekļus. 

https://covid19sertifikats.lv/verify


9. Veicama personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar elpceļu 

infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne; informē nodarbinātās personas un studējošos par 

nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par simptomiem un individuāliem 

profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot 

informācijas pieejamību. 

10. IZM nodod studējošo datus NVD, lai iegūtu aktuālo informāciju par studējošo vakcinācijas 

aptveri, un sniedz šo informāciju augstskolām un koledžām. 

11. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem. 


