Nodibinājums “Lutera Akadēmija”
Reģistrācijas numurs: 40008121887
Alksnāja iela 3, Rīga LV1050, Latvija
+371 67222461, info@lut.edu.lv, www.luteraakademija.lv

APSTIPRINĀTS
ar Lutera Akadēmijas
rektora J.Vanaga
2021.gada 30.augusta rīkojumu Nr.39

Drošības protokols Lutera Akadēmijā
Rīgā

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Drošības protokols Lutera Akadēmijā (turpmāk – Akadēmijā) izdots saskaņā ar:
1.1.1. 2021. gada 17. augusta grozījumiem Nr.565 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”.
1.1.2. 2021. gada 20. augusta Izglītības un zinātnes ministrijas “Vadlīnijas studiju procesa
organizēšanai augstskolās un koledžās 2021./2022. akadēmiskajā gadā”.
1.1.3. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 1. panta trešo daļu.
1.1.4. Izglītības likuma 54. panta sesto daļu.
1.2. Drošības protokols saistošs studējošiem, mācībspēkiem, darbiniekiem, apmeklētājiem,
viesiem, sadarbības partneriem.
1.3. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, drošības protokols var tikt pārskatīts un tajos noteiktie
ierobežojumi mainīti.
2. Studiju process
2.1. Akadēmija 2021./2022. akadēmiskajā gadā atsāk darbu klātienē drošā režīmā vai daļēji drošā
režīmā (daļēji drošu režīmu var nodrošināt līdz 2021. gada 10. oktobrim):
2.1.1. drošs režīms - klātienē studējošie, akadēmiskais un tehniskais personāls studiju
programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sertifikātu par
vakcināciju vai pārslimošanu;
2.1.2. 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, atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles centa tīmekļvietnē publicētajam algoritmam, kas iegūts
pēdējo 48 stundu laikā (papīra vai digitālā formā). Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem
darbiniekiem un studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju
vai pārslimošanu.
2.1.3. Koplietošanas telpās studējošie, darbinieki un apmeklētāji ievēro visas ārējo normatīvo
aktu un Akadēmijas iekšējo normatīvo aktu prasības par mutes un deguna aizsegu

lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām. Koplietošanas telpās visām personām
obligāta mutes un deguna aizsargmasku lietošana.
2.1.4. Ne vēlāk kā 2021. gada 11. oktobrī, Akadēmija studiju procesa organizācijā pāriet uz
drošo režīmu.
2.2. Lai piedalītos klātienes studiju procesā, ar Akadēmijas rektora rīkojumu norīkotas personas,
identificē Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas un personas, kurām ir
negatīvs testa rezultāts, pārliecinoties par attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni
https://covid19sertifikats.lv/verify un pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu.
2.3. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, Akadēmijas rektoram ir tiesības mutes un deguna aizsegu
lietošanas prasību noteikt visiem, neatkarīgi no sertifikāta veida.
2.4. Informācija personām par drošības protokola ievērošanu ar vakcinācijas kontrindikācijām, tiks
sniegta pēc saņemtās informācijas no Izglītības un zinātnes un Veselības ministrijām.
2.5. Izvērtējot epidemioloģisko situāciju, Akadēmija ir tiesīga pieņemt lēmumu par studiju
programmas kursa pilnīgu vai daļēju norisi attālināti. Par šādu lēmumu savlaikus informējot
studējošos.
3. Citi jautājumi
3.1. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem.
3.2. Lai nodrošinātu darbības ilgtspēju, Akadēmijai ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no studējošā,
docētāja vai darbinieka informāciju par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekcijas
pārslimojušas personas statusam.
3.3. Akadēmijā netiek pieļauta personu, tai skaitā studējošo, mācībspēku un darbinieku klātbūtne,
kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai parādījušās elpceļu infekcijas
slimības pazīmes, vai ir apstiprināta Covid-19 infekcija.
3.4. Ikviena pienākums ir sekot savam veselības stāvoklim un informēt LA Studiju daļu par
saslimšanu ar Covid-19 vai kontaktēšanos ar inficēto.
3.5. Lai nodrošinātu iespēju ievērot roku higiēnu - pie Akadēmijas ieejas/izejas durvīm ir novietoti
līdzekļi roku dezinfekcijai.
3.6. Akadēmijā tiek veikta regulāra telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma,
tīrīšana un dezinfekcija.
3.7. Nodarbību starplaikos docētāji nodrošina telpu vēdināšanu, ievērojot pareizas telpu
vēdināšanas pamatnosacījumus:
3.7.1. vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un docētājs;
3.7.2. vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem);
3.7.3. vēdina atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja;
3.7.4. starpbrīdim atvēlētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai.
3.7.5. ja nodarbība ilgst vairāk kā divas akadēmiskās stundas, telpas jāvēdina vismaz 15
(piecpadsmit) minūtes.
3.8. Drošības protokolā noteikto prasību ieviešanu, uzraudzību un informēšanu koordinē Studiju
daļa.
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