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DROŠĪBAS PROTOKOLS 

2.versija 

2021./2022. AKADĒMISKĀ GADA ORGANIZĒŠANAI 

 SASKAŅĀ AR COVID-19 PANDĒMIJAS APSTĀKĻIEM 

 

 

Izstrādāts saskaņā ar: 

IZM: Ieteikumiem studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā no 11.10.2021. 

MK noteikumiem nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” no 28.09.2021.  

Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei (saskaņā ar Epidemioloģiskās 

drošības likuma 5. panta 9. Punktu) no 13.05.2020. 

Epidemioloģiskās drošības likums  no 13.01.1998. 

 

 

 

 

 

Darbības periods: līdz 2021./2022. studiju gada pavasara semestra beigām 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS 



1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Drošības protokola piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk tekstā – RAI) nosaka pasākumus un 

atbildīgo personu pienākumus (turpmāk tekstā – Protokols), lai ierobežotu Covid-19 infekcijas 

izplatīšanos RAI.  

1.2. Drošības protokols ir saistošs RAI studējošajiem un citiem izglītojamajiem (mūžizglītības 

un profesionālās pilnveides programmās izglītojamajiem), akadēmiskajam un administratīvajam 

personālam, apmeklētājiem (turpmāk kopā – RAI studējošie, personāls un apmeklētāji).  

1.3. RAI studējošie, personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības 

aizsardzību un šī Drošības protokola ievērošanu.  

1.4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

• Informēšana; 

• Distancēšanās; 

• Higiēna; 

• Personas veselības stāvokļa uzraudzība; 

• Studiju darba organizēšana; 

• Koplietošanas telpu izmantošana; 

• Ēdināšanas organizēšana. 

1.5. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem Rīgas Aeronavigācijas 

institūtā no 11.10.2021.g. tiek noteikts: Drošais režīms. 

 

2. Studiju darba organizēšana 

2.1. Studiju process tiek organizēts, ievērojot drošības un piesardzības pasākumus atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām  un atbilstoši Rīkojumam Nr.71 „Par studiju gada 

sākumu” Rīgas Aeronavigācijas institūtā 2021./2022. studiju gadā. 

2.2. RAI studējošajiem, personālam un apmeklētājiem aizliegts ierasties un uzturēties RAI 

telpās, ja ir vērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, elpas trūkums, 

paaugstināta ķermeņa temperatūra) vai ir apstiprināta Covid-19 infekcija, kā arī gadījumos, ja 

personai noteikta nepieciešamība ievērot pašizolāciju. 

2.3. DROŠĀ REŽĪMA prasības: 

2.3.1. Klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju programmas īstenošanā 

piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu, stingri 

ievērojot vispārējās drošības prasības. Uzturoties mācību iestādē, izglītojamie un darbinieki pareizi 

lieto sejas maskas. 

2.3.2.  Covid-19 pārslimojušās un pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, 

pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni 

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

dokumentu.  

2.3.3. Personas, kas neatbilst Punkta 2.3.1. prasībām, var piedalīties nodarbībās online režīmā. 

2.3.4. RAI darbosies hibrīda studijas sistēma, kas ietvers iespēju, izmantojot informācijas 

tehnoloģijas un Moodle, vadīt lekcijas klātienē auditorijā paralēli tiešsaistes translācijai 

(Izmantojot „BigBlueButton” sistēmu) citiem studentiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar 

apmeklēt nodarbības klātienē. 

2.3.5. Organizējot studiju procesu attālināti, katrā studiju kursā tiek nodrošinātas kontaktstundas 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un RAI iekšējo reglamentējošo dokumentu 

prasībām. 

2.3.6. Gadījumā, ja vairākums vienas grupas studentu vai pasniedzēju/instruktoru neatbildīs 

https://covid19sertifikats.lv/verify


punkta 2.3.1. prasībām , mācību process tiks turpināts online režīmā.  

2.3.7. RAI vestibilos un gaiteņos (vismaz vienā redzamā vietā) tiek izvietota vispārīgā 

informācija par distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības prasībām.  

2.3.8. Pirms nodarbībām un pēc nodarbībām telpas tiek vēdinātas vismaz 15 minūtes. Atbildīgā 

persona veic CO2 mērījumus un kontrolē vēdināšanas procesu. CO2 koncentrācija gaisā 

nedrīkst pārsniegt 1000 ppm. Vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls. Galda 

virsmas, soli, krēsli un durvju rokturi tiek dezinficēti. 

2.3.9. RAI ēkā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs. 

Pakalpojuma sniedzējs deleģē atbildīgo par epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu 

ēdināšanas zonā, informējot par to RAI valdi. Vietās, kur iespējama pulcēšanās, Pakalpojuma 

sniedzējs nodrošina informatīvo materiālu un uz grīdas tiek marķētas rindas sākuma joslas un 

marķēta 2m distance. Pakalpojuma sniedzējs kontrolē izpildi. Pakalpojuma sniedzējs vienu reizi 

dienā nodrošina virsmu dezinfekciju ēdināšanas telpas pamatuzkopšanas ietvaros. 

3. Noslēguma noteikumi 

3.1. RAI darba režīms izvēle būs atkarīga no situācijas valstī un noteikta saskaņā ar valsts 

kompetento iestāžu norādījumiem. Darba režīms tiks precizēts saskaņā ar rektora rīkojumu. 

3.2. Ikviena studējošā, mācībspēka un RAI amatpersonas pienākums ir stingri ievērot šo noteikto 

kārtību. 

3.3. Noteikumus piemēro līdz laikam, kad tie nav pretrunā ar LR ārējiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendācija katram studējošajam, mācībspēkam un RAI amatpersonai ir 

  vakcinēties pret Covid-19.  

 

Prorektorāts  

Apstiprināts administratīvajā sanāksmē 13.10.2021 


