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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem attiecībā uz
studiju procesa organizēšanu saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību
Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar COVID-19 izplatību (Ministru kabineta
rīkojums no 2020. gada 12. marta), nosaku:
1. Pārtraukt klātienes lekciju īstenošanu.
2. Nodrošināt nodarbību īstenošanu attālināti, izmantojot AK e-vides iespējas.
3. Izvērtēt iespēju atcelt plānotos ārvalstu braucienus uz Slimības profilakses un kontroles
centra (turpmāk – SPKC) noteiktajām inficētajām valstīm (valstu saraksts regulāri tiek
atjaunots SPKC tīmekļa vietnē https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769), kā arī uz
citām valstīm.
4. Ja studējošais, mācībspēks, administratīvā un vispārējā personāla pārstāvis plāno
izbraukt uz SKPC noteiktajām inficētajām valstīm, tad viņam ir pienākums divas darba
dienas pirms brauciena informēt AK administrāciju par brauciena valstīm un datumiem,
sūtot e-pasta vēstuli uz vita@alberta-koledza.lv.
5. Ja studējošais ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms šī rīkojuma izdošanas ir
bijis SPKC minētajās valstīs un atgriezies Latvijas Republikā, tad:
a. studējošais par šo faktu, attiecīgo valsti(-īm) un datumiem nekavējoties informē
izglītības metodiķi, sūtot e-pasta vēstuli uz studiju.dala@alberta-koledza.lv;
b. studējošais neierodas AK telpās un klātienē nekontaktējas ar AK studējošajiem,
darbiniekiem vai citu personālu, kā arī veic pašizolāciju (mājas karantīna).
6. Ja studējošais pēc šī rīkojuma izdošanas tomēr ir devies uz SPKC norādītājām
valstīm un gatavojas atgriezties Latvijas Republikā, tad:
a. studējošais vismaz divas darba dienas pirms atgriešanās Latvijā elektroniski
informē izglītības metodiķi, norādot izbraukšanas valsti un prombūtnes laika
periodu;
b. pirmo 14 (četrpadsmit) dienu laikā kopš atgriešanās Latvijas Republikā
studējošais neierodas AK telpās un klātienē nekontaktējas ar AK studējošajiem,
darbiniekiem vai citu personālu, kā arī veic pašizolāciju (mājas karantīna);
7. Studējošie, mācībspēki un administratīvais un vispārējais personāls apzinās, ka var
tikt noteikti arī citi epidemioloģiskās drošības pasākumi, apņemas tos nekavējoties un
pilnībā ievērot, kā arī apņemas ik dienu sekot informācijai AK tīmekļa vietnē.

8. Studējošajiem, mācībspēkiem un administratīvajam un vispārējam personālam ir
pienākums patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim, jebkādu vīrusa pazīmju gadījumā
nekavējoties rīkojoties atbilstoši SPKC (saite uz tīmekļa vietni: https://spkc.gov.lv/lv)
sniegtajām rekomendācijām, ar savu rīcību izvairoties no citu personu veselības
apdraudējuma.
9. Turpmākais studiju process AK var tikt izmainīts un plānots atbilstoši epidemioloģiskā
stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām.
10. Studējošā šajā rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku
studiju līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar iespēju tikt eksmatrikulētam.
11. Mācībspēku, administratīvā un vispārējā personāla šajā rīkojumā noteikto pienākumu
neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku darba līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām.
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