Kārtība par studiju procesa organizēšanu Daugavpils Universitātē
2021./2022. studiju gadā
1. Kārtība par studiju procesa organizēšanu Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU)
2021./2022. studiju gadā (turpmāk tekstā – Kārtība) izstrādāta, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām
studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā.
2. Studijas DU tiek organizētas klātienē drošā režīmā vai daļēji drošā režīmā:
 drošs režīms: studiju programmas īstenošanā klātienē piedalās tikai
personas ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu par vakcināciju vai
pārslimošanu;
 daļēji drošs režīms: studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar
sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī
testētās personas, uzrādot atbilstošu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina,
ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles centra testēšanas algoritmam un tas ir
negatīvs. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no
saviem līdzekļiem. Pēc 2021. gada 10. oktobra klātienes nodarbībās varēs
piedalīties tikai tās personas, kurām ir spēkā esošs sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
3. Lēmums par studiju procesa organizēšanu drošā vai daļēji drošā režīmā tiek pieņemts
fakultātēs, nodrošinot studējošajiem pilnas dienas noslodzi un attiecīgi plānojot
nodarbību sarakstu.
4. Plānojot studiju programmas vai tās kursu īstenošanu klātienē, vienas akadēmiskās
grupas ietvaros netiek noteikti specifiski kvantitatīvi ierobežojumi studējošo skaitam
auditorijās vai laboratorijās un netiek noteikti telpas platības ierobežojumi uz vienu
studējošo.
5. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas un konkrētu
studiju kursu specifiku, studiju programmas kursa vai moduļa daļas var tikt īstenotas
pilnīgi vai daļēji attālināti, izmantojot atbilstošās attālinātā studiju darba formas un
nodrošinot to, ka nesamazinās studiju kvalitāte. Fakultāte savlaicīgi informē studējošos
par lēmumu studiju procesu īstenot attālināti.
6. Attālinātā studiju procesa īstenošanai DU tiek izmantota ZOOM platforma.
Attālinātais studiju process tiek organizēts, vismaz 1 dienu pirms attālinātās nodarbības
studiju kursa docētājam, nosūtot uz studējošo grupas kopīgo e-pastu tiešsaistes
nodarbības saiti un/vai instrukcijas par attālinātās nodarbības norisi, vai instrukcijas par
nodarbības materiālu izmantošanu e-studiju vidē MOODLE, vai e-pasta vēstulei
pievienotus materiālus ar instrukcijām par to izmantošanu. Minētās formas var tikt
kombinētas. Uz studējošo grupas kopīgo e-pastu sūtītajai vēstulei obligāti pievienojams
studiju programmas direktora e-pasts. Atbildīgie par konferenču platformas ZOOM
licenču efektīvu izmantošanu attālināto nodarbību laikā: DU Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju daļa, fakultāšu dekanāti.

7. Plānojot studiju programmas vai tās kursu īstenošanu klātienē, jānodrošina, ka
konkrētas studiju programmas grupas studējošie nodarbības laikā neatrodas vienā telpā
ar citas grupas vai studiju programmas studējošiem. Lekcijas, kurās piedalās studējošie
no dažādām vienas programmas grupām un/vai dažādām programmām, tiek organizētas
tiešsaistes formā attālināti.
8. 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 vai arī mobilo
lietotni COVID-19 Verify (https://www.vmnvd.gov.lv/en/mobile-applicationscanning-covid-19-verify-certificates) un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu. Par Covid-19 sertifikātu pārbaudi pirms nodarbības klātienē
uzsākšanas ir atbildīgs docētājs, kas vada nodarbību, vai profilējošās struktūrvienības
vadītāja nozīmēta persona.
9. Tiek veikta personas veselības stāvokļa uzraudzība – netiek pieļauta personu ar
elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne klātienes nodarbībā, pat ja šīm personām
ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts. Fakultātes informē akadēmisko personālu,
palīgpersonālu un studējošos par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par
simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās
elpceļu infekcijas simptomi.
10. Klātienes nodarbību laikā un uzturoties koplietošanas telpās DU, mutes un deguna
aizsegus lieto tās personas, kurām nav sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta par
vakcināciju vai pārslimošanu. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, fakultātēs var tikt
pieņemts lēmums par obligātu mutes un deguna aizsegu lietošanas klātienes nodarbībās
visiem.
11. Telpās, kurās paredzētas nodarbības klātienē, pieejamā vietā novieto roku
dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70 % etanola; pirms nodarbības klātienē
docētāji, palīgpersonāls un studējošie veic roku dezinfekciju; ņemot vērā konkrētā
kursa specifiku, nepieciešamības gadījumā docētājs var pieprasīt studējošajam lietot arī
vienreiz lietojamos cimdus.
12. Pēc nodarbībām un starpbrīžos starp nodarbībām klātienē jānodrošina telpu
vēdināšanu, ievērojot pareizas vēdināšanas pamatprincipus. Par vēdināšanu ir atbildīgs
katras nodarbības docētājs.
13. Informācijas aprite par izmaiņām studiju procesa īstenošanā tiek nodrošināta:
13.1. ar kopējo grupu e-pastu starpniecību, kas publicēti DU mājas lapā
https://du.lv/atbalsts-du-attalinata-studiju-procesa-ieviesana/;
13.2. izvietojot paziņojumus DU mājas lapas galvenajā izvēlnē;
13.3. izvietojot paziņojumus DU mājas lapā nodarbību sarakstā;
13.4. sociālajos tīklos un telefoniski pēc nepieciešamības.

14. Atbildīgie par informācijas aprites nodrošināšanu: DU Studiju daļa, DU
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa, fakultāšu dekanāti, studiju programmu
direktori.
15. Par Kārtības ieviešanu un uzturēšanu ir atbildīgi visi DU docētāji, darbinieki un
studējošie.
16. Kārtība stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi. Stājoties spēkā Kārtībai, zaudē spēku
rektores rīkojums Nr. 4-5/222 “Par studiju procesa organizēšanu 2021./2022. studiju
gada rudens semestrī” un studiju process tiek īstenots saskaņā ar Kārtībā noteikto.

