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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem 
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
pamatojoties uz 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu 
Nr. 655 Par ārk ārt ējās situācijas izsludināšanu 
 
Izpildot 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un 
lai mazinātu veselības apdraudējuma riskus Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk – 
LLU) no 2020. gada 09. novembra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, nosaku: 
 

1. par spēkā paliekošu 31.08.2020 LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/61 “LLU Kārtība 
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” un ar šo kārtību noteiktās atbildīgās personas;  

2. sekojošus papildus ierobežojumus un darba organizēšanas principus: 
2.1. aizliegts doties komandējumos vai darba braucienos ārpus Latvijas teritorijas; 
2.2. studiju procesu organizēt attālināti, izņemot augstākās izglītības programmu praktiskās 
daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru 
nav iespējams veikt attālināti. Studiju procesa organizācija veicama atbilstoši 
aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem un epidemioloģiskās drošības prasībām. 
Atbildīgie - Fakultāšu dekāni un studiju programmu direktori; 
2.3. pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 
izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas apguvi, 
kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams 
veikt attālināti. Atbild īga – Mūžizglītības centra vadītāja; 
2.4. atcelt visus publiskos pasākumus klātienē, tai skaitā sanāksmes, konferences, semināri 
u.c. Līdz 2020. gada 9. novembra plkst 15.00 pasākumu organizatoriem vai kontaktpersonām, 
kas atbildīgas par pasākumu norisi, informēt pasūtītājus par pasākumu atcelšanu un īstenot 
darbības līgumsaistību pārtraukšanai. Atbildīgie – struktūrvienību vadītāji, Studējošo 
pašpārvaldes vadītājs un kanclers; 
2.5. organizēt pasākumus, tai skaitā, sanāksmes, konferences un seminārus, izmantojot 
attālinātos LLU komunikāciju rīkus. Pasākumu rīkotājiem pārliecināties par piekļuvi LLU 
komunikāciju rīkiem, nepieciešamības gadījumā tos piesakot e-pastā: itzac@llu.lv Atbildīgie 
– pasākuma organizatori un IT un zinātniskā aprīkojuma centra vadītājs; 
2.6. organizēt Sporta centra, amatiermākslas kolektīvu, LLU muzeja un Fundamentālās 
bibliotēkas darbību atbilstoši aktuālajiem Ministru kabineta noteikumiem. Atbildīgie – Sporta 
centra vadītājs, Studentu kluba vadītāja, muzeja vadītāja un Fundamentālās bibliotēkas 
vadītāja; 
2.7. struktūrvienību vadītājiem līdz 2020. gada 9. novembra plkst. 12.00 izvērtēt iespējas 
organizēt struktūrvienības darbu attālināti vai daļēji attālināti: 

2.7.1. ievērojot veicamā darba specifiku un darbinieka iespējas veikt darba pienākumus 
attālināti; 
2.7.2. nodrošināt darbiniekam iespējas darba pienākumus veikt attālināti, piesaistot IT un 
zinātniskā aprīkojuma centra speciālistus;  
2.7.3. veikt attālinātā darba uzskaiti un kontroli; 



2.7.4. par struktūrvienības pieņemto lēmumu attālinātā darba organizācijā informēt e-pastā 
savu tiešo administratīvās pārvaldes amatpersonu (rektore, zinātņu prorektore, studiju 
prorektors, kanclers, LLU direktora vietnieks). Atbildīgie – struktūrvienību vadītāji, 
administratīvās pārvaldes amatpersonas. 

2.8. darbu klātienē organizēt tā, lai tiktu nodrošināta epidemioloģisko prasību ievērošana. Ja 
nepieciešams, tad lemt par darbinieku izvietošanu citās darba telpās, citu darba laika 
organizāciju un risinājumu nodrošināšanu. Atbildīgais - struktūrvienības vadītājs.  
2.9. darba jautājumu risināšanai neizmantot klātienes tikšanās, bet primāri nodrošināt 
komunikāciju e-pastā, pa telefonu vai citiem saziņas līdzekļiem. Ja tikšanās klātienē ir 
nepieciešama (dokumentu nodošana, parakstīšana utt.), tad iepriekš par to obligāti jāvienojas 
un, uzturoties citā darbavietā, obligāti jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi – mutes un 
deguna aizsegi; 
2.10. struktūrvienības vadītājam/tiešajam darba vadītājam, kuriem ir iespējas organizēt 
darbinieku darbu attālināti, pieņemt no darbiniekiem šī rīkojuma pielikumā pievienoto 
Apliecinājumu, kurš glabājas pie struktūrvienības vadītāja/tiešā darba vadītāja; 
2.11. materiāli atbildīgajām personām, izsniedzot datortehniku vai mobilās ierīces 
darbiniekiem, attālinātā darba veikšanai, aizpildīt ar 06.02.2018 rektora rīkojumu Nr. 4.3.-
13/9 Par mobilo iekārtu izmantošanu LLU apstiprinātos pielikumus, neatkarīgi no tā vai 
datortehnika un mobilās ierīces iegādātas projektu ietvaros vai no cita finansējuma avota; 
2.12. individuālos aizsardzības līdzekļus – mutes un deguna aizsegus telpās atļauts nelietot 
tikai savā tiešajā darba pienākumu veikšanas vietā; 

3. atkārtoti noteikt visiem LLU darbiniekiem un studējošiem pienākumu regulāri, bet ne retāk kā 
reizi dienā sekot līdz LLU paziņojumiem saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem LLU 
iekštīklā: www.mans.llu.lv; 
4. atkārtoti noteikt, ka, pastāvot aizdomām par iespējamu inficēšanos vai citām slimības pazīmēm, 
kā arī objektīviem prombūtnes iemesliem, LLU darbinieks nekavējoties telefoniski vai e-pastā 
informē tiešo darba vadītāju un LLU Personāldaļu; 
5. rīkojumu izsūtīt: visām struktūrvienībām, Studējošo pašpārvaldei, publicēt iekštīklā 
www.mans.llu.lv, viens eksemplārs lietā. 
 
Pielikumā: Apliecinājums uz 1 (vienas) lapas. 
 

 
Rektore:        Irina Pilvere 

 
Saskaņots: 
Studiju prorektors:      Aigars Laizāns 
 
Zinātņu prorektore:      Irina Arhipova 
 
Kanclers:       Ziedonis Helvigs 
 
LLU direktora vietnieks:     Dzintars Balodis 
 
 
D. Krecu 
daiga.krecu@llu.lv 
27337627 
 
 
 


