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Rīgā 

2021.g. 21.oktobris 

Nr. 2-16/21/16 

 

REKTORA RĪKOJUMS 

 
 Par studiju procesa organizēšanu valsts ārkārtas 
situācijas periodā  
  
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju sakarā ar COVID-19 izplatību (Ministru kabineta rīkojums nr. 

720 no 2021. gada 09.oktobra) un Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkojumu Nr.2-16/21/15 no 2021. 

gada 11. oktobra, nosaku sekojošu studiju procesa organizēšanas kārtību laika periodā no 2021. gada 21. 

oktobra līdz 22. novembrim:  

1. Lekciju un patstāvīgo darbu nodrošināšana tiešsaistē:  

a. Visas nodarbības organizēt tiešsaistē, izmantojot augtskolas e-vides iespējas. 

b. Veikt leikciju ierakstu tikai nepilna laika talmācības studiju grupām. 

2. Ārpuslekciju aktivitāšu nodrošināšana:  

a. Ieplānotās vieslekcijas un citus pasākumus nodrošināt tiešsaistē, nepieciešamības gadījumā 

veicot to ierakstu, vai atcelt. 

3. Prakses īstenošana un aizstāvēšana:  

a. Prakses īstenošanu nodrošināt, ņemot vērā prakses vietas rīcības politiku ārkārtas situācijas 

periodā. 

b. Prakses aizstāvēšanu nodrošināt attālināti (tiešsaistē).  

c. Noteikt citus prakses īstenošanas un aizstāvēšanas termiņus, ja praksi nav iespējams realizēt 

ārkārtas situācijas iemeslu dēļ (iesniedzot programmas direktoram adresētu iesniegumu ar 

situācijas skaidrojumu). 

4. Noslēguma darba izsrāde: 

a. Noslēguma darbu vadītājiem nodrošināt konsultācijas studējošiem attālināti; 

b. Studiju programmu direktoriem visus starppārbaudījumus nodrošināt attālināti (tiešsaistē). 

5. Augstskolas bibliotēka nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti.  

Tālr.: +371 20009053, +371 29501074; e-pasts: sic@eka.edu.lv; www.augstskola.lv; Adrese: Lomonosova 1, korp. 5,  

Rīga, LV-1019, Latvija; Reģ. Nr. 40003402986; Banka: A/S Citadeles banka; Konts: LV54PARX0000350971017  
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6. Studējošajiem, mācībspēkiem un administratīvajam un vispārējam personālam ir pienākums 

patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim, jebkādu vīrusa pazīmju gadījumā nekavējoties rīkojoties 

atbilstoši SPKC (saite uz mājas lapu: https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtajām rekomendācijām, ar savu 

rīcību izvairoties no citu personu veselības apdraudējuma. 

7. EKA personāls un studējošie ievēro savstarpēju 2 metru distanci un lieto sejas maskas visās telpās. 

8. Studiju virzienu vadītājiem, studiju programmu direktoriem izglītības metodiķiem, Ārvalstu studentu 

nodaļai, komunikācijas projektu vadītājam nodrošināt šajā rīkojumā noteiktā un studiju 

informācijas apriti studējošiem, mācībspēkiem un vispārējam personālam. 

9. Studējošā šajā rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde var tikt uzskatīta par būtisku studiju līguma 

pārkāpumu ar atbilstošām sekām, tostarp ar iespēju tikt eksmatrikulētam.  

10. Mācībspēku un administratīvā un vispārējā personāla šajā rīkojumā noteikto pienākumu neizpilde 

var tikt uzskatīta par būtisku darba līguma pārkāpumu ar atbilstošām sekām. 

 

 

  

 

Rektore         Oksana Lentjušenkova 


