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15.11.2021.              Nr.1-11/48 
Studiju organizācijas kārtība RTU OTK no 2021. gada 15.novembra 
 
 Ņemot vērā 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības” ierobežošanai” un 2021. gada 9. oktobra 
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu 
drošu mācību un darba vidi un noteiktu kārtību visiem Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras 
“Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” (turpmāk – RTU OTK) 
studējošajiem, nosaku: 
 

1. ATCELT 2021. gada 21.oktobra rīkojumu Nr.1-11/43 “Studiju organizācijas kārtība RTU 
OTK no 2021. gada 21.oktobra”. 

2. Studiju procesā piedalās dalībnieki (studējošie un mācībspēki), kuri ir pārslimojuši Covid-
19 infekciju vai ir vakcinēti, ko apliecina ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu. 

3. Studiju procesa organizācija: 
3.1. Studiju procesu organizē pamatā klātienē un attālināti, nodrošinot to, ka nesamazinās 
studiju kvalitāte. Studiju procesa atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem 
nodrošina Studiju daļa. 
3.2. Klātienes nodarbībās mācībspēkam jāveic visu personu reģistrēšana apmeklējuma lapā, 
kurā norādīts studiju kursa nosaukums, mācībspēks, telpas numurs un nodarbības norises 
laiks, kā arī apliecinājums “Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu vakcinēts vai pārslimojis 
Covid-19 un varu uzrādīt derīgu sertifikātu”, kam seko studējošo vārdi, uzvārdi un paraksti. 
3.3. Pēc iespējas jāsamazina cilvēku drūzmēšanās gan auditorijās, gan koplietošanas telpās. 
Plānojot ir pieļaujama nodarbību sākuma un beigu laiku nobīde. Vēlams ņemt vērā laiku 
(1,5-2 stundas), kas nepieciešams, lai studējošie varētu pārvietoties starp attālinātajām 
nodarbībām savās dzīvesvietās un klātienes nodarbībām. 
3.4. Līdz studiju sākumam mācībspēkam jāsagatavo un Moodle jāievieto detalizēts studiju 
kursa īstenošanas plāns, norādot, kādā veidā tiks īstenota katra nodarbība (klātienē vai 
attālināti, precizējot, kāda attālināto nodarbību nodrošināšanas platforma tiks izmantota 
u.tml.).  
3.5. Piekļuve kursa materiāliem ir nodrošināta arī studējošajiem, kuri nav tiesīgi apmeklēt 
studijas klātienē. 



3.6. Mācībspēkam nav pienākums nodrošināt visa studiju procesa dublēšanu klātienē un 
attālināti. 

4.Kontroles pasākumi 
4.1.Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības pakalpojumu sniegšanu, RTU OTK ir 

tiesības studējošajam un darbiniekam pieprasīt un apstrādāt informāciju par sadarbspējīga 
vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta esamību vai apliecinājumu (papīra vai digitālā 
formā). 

5. Atbildīgās personas un informācijas aprite 
5.1. Ja mācībspēkam, darbiniekam vai studējošajam ir apstiprināta Covid-19 saslimšana, 

saslimušajai personai par to nekavējoties telefoniski  jāinformē Studiju daļa un 
programmas direktore. 

6. Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
6.1. Atrodoties RTU OTK telpās ārpus nodarbību telpām, macībspēkam un darbiniekam 

jālieto mutes un deguna aizsegs.  
6.2. Jācenšas maksimāli samazināt kopīgi lietotu virsmu un priekšmetu skaitu 

(skārienjūtīgi ekrāni, tastatūras, datorpeles, papīrs, rakstāmpiederumi). 
7. Personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un regulāri seko līdzi jaunākajām 

aktualitātēm, izmaiņām noteikumos. 
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Rusmanis 26117783  
 
1 eks. – kancelejai 
1 eks. - studiju daļai 


