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Apstiprināts (22.08.2021.papildinājumi 15.11.2021., 02.01.2022.): Tālavs Jundzis, 

 Juridiskās koledžas direktors 

Izdots saskaņā ar  

Ministru kabineta noteikumos Nr. 360  (09.0.2020.) 

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19  

infekcijas izplatības ierobežošanai" un  

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijām (20.08.2021.)  

studiju procesa organizēšanai augstskolās un koledžās  

2021./2022.akadēmiskajā gadā  

 

KĀRTĪBA 

 

studiju procesa organizēšanai Juridiskajā koledžā 2021./2022. akadēmiskajā gadā 

 
1. 2021./2022.studiju gadā studiju process (lekcijas) tiek organizēts gan klātienē (Rīgā, Kronvalda 

bulvāris 1a; filiālēs: Gulbenē, Līkā ielā 21; Valmierā, L.Paegles ielā 40;  Liepājā, Dunikas ielā 

9/11; Ventspilī, Kuldīgas ielā 1), gan attālināti. Ar nodarbību norises veidu studenti var iepazīties: 

www.jk.lv  

2. 2021./2022.studiju gadā studiju process klātienē tiek organizēts atbilstoši valstī noteiktajiem 

epidemioloģiskos drošības pasākumiem un rūpējoties par studentu, akadēmiskā un 

administratīvā/tehniskā personāla drošību un veselību. 

3. Studiju process klātienē tiek organizēts drošā režīmā:  

3.1. drošs režīms: klātienē studējošie, akadēmiskais un administratīvais/tehniskais personāls 

studiju  programmas īstenošanā piedalās tikai ar spēkā esošu Covid-19 sadarbspējīgu 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 

4. Studiju process drošā režīmā sākas 2021.gada 11.oktobrī. 

5. Atrodoties koledžas telpās obligāti ir jālieto mutes un deguna aizsegu, neatkarīgi no sertifikāta 

veida. 

6. Studentiem, kuri piedalās studiju procesā klātienē ir jāuzrāda savus Covid 19 vakcinācijas/ 

pārslimošanas sertifikātus. 

7. Studentiem, kuri nevar izpildīt 3., 6.punktā minētās prasības, studiju procesu iespējams turpināt 

tālmācības (e-studiju) formā. 
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8. Tālmācības (e -studiju) procesā izmaiņu nav, tās tiks nodrošinātas jebkurā laikā un no jebkuras 

atrašanās vietas, neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas valstī. https://jk.lv/studijas/e-

studijas/tas-bridis-ir-pienacis-kapec-izveleties-studet-attalinati/  

9. Studentiem, nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināta iespēja mainīt studiju formu. Par studiju 

formas maiņu informē, sūtot iesniegumu uz info@jk.lv  

10. Ierodoties koledžā (Rīgā, Kronvalda bulv 1a; Gulbenē, Līkā ielā 21; Liepājā, Dunikas ielā 9/11; 

Valmierā, L.Paegles ielā 40; Ventspilī, Kuldīgas ielā 1) visām personām pēc pieprasījuma ir 

jāuzrāda koledžas nozīmētajai atbildīgai personai šīs kārtības 6. punktā minētie apliecinājumi un 

personu apliecinošs dokuments. 

11. Covid-19 pārslimojušās, pret Covid-19 vakcinētās personas tiek identificētas, pārliecinoties par 

attiecīgā sertifikāta esamību, izmantojot tīmekļvietni https://covid19sertifikats.lv/verify , 

pārbaudot uzrādīto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.  

12. Studiju procesā klātienē tiek ievēroti telpu vēdināšanas pamatnosacījumi: 

- telpas tiek vēdinātas reizi astronomiskās stundas laikā; 

- vēdināšanas laikā telpā neuzturas studējošie un personāls; 

- vēdināšana tiek veikta ar pilnībā, nevis pusvirus atvērtu logu (-iem); 

- vēdina, atverot visas konkrētās telpas logus un durvis, ja pastāv tāda iespēja; 

- starpbrīdim atvelētais laiks maksimāli tiek izmantots vēdināšanai. 

13. Studiju procesa nodrošināšanā un studiju procesā klātienē netiek pieļauta personu ar elpceļu 

infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.  

14. Covid-19 testēšanas izdevumus sedz testējamās personas no saviem līdzekļiem. 

15. Esošā kārtība attiecas arī uz ārvalstu studentiem, akadēmisko un administratīvo personālu. 

16. Koledžai kā izglītības procesa īstenotājam ir tiesības pieprasīt, apstrādāt un uzglabāt informāciju 

no laboratorijas par sadarbspējīga vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāta esamību vai 

apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.  Dati tiks 

pieprasīti, apstrādāti un uzglabāti tikai Juridiskās koledžas vajadzībām. (Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti). 

17. Par epidemioloģiskos drošības pasākumiem (Covid – 19) atbildīgā persona Juridiskajā koledžā ir 

Rūta Lūce, ruta.luce@jk.lv; filiālēs: Gulbenē – Aivija Grīnberga, gulene@jk.lv; Liepājā – Inga 

Kalmikova, liepaja@jk.lv; Valmierā – Ieva Birne, valmiera@jk.lv; Ventspilī – Skaidrīte 

Dzindzuka, ventspils@jk.lv    

18. Koledža veic klātienē studējošo ikdienas reģistrāciju un glabā šo informāciju 30 dienas 

(kontaktpersonas statusa noteikšanai inficēšanās gadījumā). 
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