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Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

pamatojoties uz 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu 

Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 
 

Izpildot 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (02.12.2020 redakcijā) un, lai mazinātu veselības apdraudējuma riskus 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (turpmāk – LLU), līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, 

nosaku: 

 

1. Līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai apturēt 2020. gada 31. augusta LLU rektora rīkojumā 

Nr. 4.3.-13/61 apstiprinātās “LLU Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 5. sadaļas “Drošības pasākumi 

iekštelpās” un 8. sadaļas “Studiju procesa organizēšana” noteikumus. 

2. Papildus apstiprinātajiem “LLU Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikumiem ievērot šādus ierobežojumus: 

2.1. aizliegts doties komandējumos vai darba braucienos ārpus Latvijas teritorijas; 

2.2. ar 2020. gada 21. decembri studiju procesu organizēt attālināti, izņemot, ar 2021. 

gada 8. februāri 2. līmeņa profesionālās studiju programmas 

"Veterinārmedicīna" individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas 

apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada 

pavasara semestrī un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja tās norises laikā ir 

iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem studējošiem. 

Atbildīgie - Fakultāšu dekāni un studiju programmu direktori; 

2.3. ar2020. gada 21. decembri pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi nodrošināt tikai attālināti. 

Atbildīga – Mūžizglītības centra vadītāja; 

2.4. ar 2020. gada 21. decembri pārbaudījumus studējošajiem individuālo studiju un 

pārbaudījumu periodā, tais skaitā studiju noslēgumu darbu aizstāvēšanu, organizēt 

attālināti; 

2.5. par studiju noslēguma darbu iesietu drukāto kopiju iesniegšanu komisijai lemj 

fakultātes, ja studiju noslēgumu darbu aizstāvēšana notiek ārkārtas situācijas laikā; 

2.6. atcelt visus publiskos pasākumus klātienē, tai skaitā sanāksmes, konferences, 

seminārus, kultūras un izklaides pasākumus u.c. Atbildīgie – struktūrvienību vadītāji, 

Studējošo pašpārvaldes vadītājs un kanclers; 

2.7. 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; 

2.8. ar 2020. gada 21. decembri Sporta centrs treniņus telpās organizē tikai ārpus telpām 

grupu treniņi pieļaujami – 1 (viens) treneris un 9 (deviņi) sportisti ievērojot ne mazāk 

kā 2 (divu) metru distanci. Atbildīgais – Sporta centra vadītājs; 
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2.9. ar 2020. gada 21. decembri amatiermākslas kolektīvu mēģinājumus organizē tikai 

attālināti. Atbildīgā – Studentu kluba vadītāja; 

2.10. ar 2020. gada 21. decembri pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu LLU muzeja 

iekštelpās. Atbildīgā – Muzeja vadītāja; 

2.11. ar 2021. gada 12. janvāri Fundamentālā bibliotēka klātienē nodrošina tikai grāmatu 

saņemšanu un izsniegšanu, ievērojot, ka apmeklētāji ierodas tikai individuāli, tie lieto 

individuālajos drošības līdzekļos – mutes un deguna aizsegos, nodrošinot 10 m
2 

telpas
 

uz vienu apmeklētāju, vienlaikus tajā atrodas ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā 

cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra, un 

tiek organizēta apmeklētāju vienvirziena plūsma, ievērojot ne mazāk kā 2 (divu) 

metru distanci. Atbildīgā - Fundamentālās bibliotēkas vadītāja; 

2.12. struktūrvienību vadītājiem/tiešajiem darbu vadītājiem iespēju robežās organizēt 

struktūrvienības darbu attālināti vai daļēji attālināti: 

2.12.1. ievērojot veicamā darba specifiku un darbinieka iespējas veikt darba 

pienākumus attālināti; 

2.12.2. nodrošināt darbiniekam iespējas darba pienākumus veikt attālināti, piesaistot 

IT un zinātniskā aprīkojuma centra speciālistus;  

2.12.3. veikt attālinātā darba uzskaiti un kontroli. 

2.13. darbu klātienē organizēt tā, lai tiktu nodrošināta epidemioloģisko prasību 

ievērošana: 

2.13.1. vienā darba telpā/kabinetā drīkst uzturēties tikai 2 (divas) personas, nodrošinot 

starp tām ne mazāk kā 2 (divu) metru distanci; 

2.13.2. vienā darba telpā/kabinetā uzturoties divām personām, individuālās 

aizsardzības līdzekļu – mutes un deguna aizsegu lietošana ir obligāta; 

2.13.3. ja nepieciešams, lemt par darbinieku izvietošanu citās darba telpās, citu darba 

laika organizāciju un risinājumu nodrošināšanu. Atbildīgais - struktūrvienības 

vadītājs.  

2.14. 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 un personu plūsma darba telpā/kabinetā jāorganizē 

tā, lai tajā vienlaikus atrastos ne vairāk par 2 (divām) personām un starp tām būtu 

nodrošināta ne mazāk kā 2 (divu) metru distance; 

2.15. uzturoties LLU ēku koplietošanas telpās, obligāti jālieto individuālās aizsardzības 

līdzekļi – mutes un deguna aizsegi; 

2.16. darbiniekiem, kuriem ir iespējas veikt attālināti vai daļēji attālināti, iesniegt LLU, 

kā darba devējam, iesniegumu par darba pienākumu veikšanu attālināti (Iesnieguma 

forma šī rīkojuma pielikumā); 

2.17. ar mērķi ierobežot personu plūsmu un kontaktēšanos iesniegumi tiek iesniegti šādā 

kārtībā: 

2.17.1. darbinieks aizpildītu iesniegumu (veidlapa pieejama www.mans.llu.lv) no sava 

darba e-pasta vards.uzvards@llu.lv nosūta uz LLU oficiālo e-pasta adresi: 

edokuments@llu.lv; 

2.17.2. saņemto iesniegumu 1 (vienas) darba dienas laikā Lietvedības daļas atbildīgais 

darbinieks reģistrē LLU dokumentu vadības sistēmā Namejs (turpmāk-DVS 

Namejs) un ar uzdevumiem nosūta saskaņošanai darbinieka struktūrvienības 

vadītājam/tiešajam darba vadītājam un administratīvās pārvaldes amatpersonai 

atbilstoši pilnvarojuma sadalījumam; 

2.17.3. visu saskaņojuma akceptēšanas gadījumā apstiprināto dokumentu Lietvedības 

daļas atbildīgais darbinieks nosūta darbiniekam iepazīties un Personāldaļas 

vadītājai tālākai rīcībai; 

2.17.4. Personāldaļa saskaņotos iesniegumus pievieno darbinieku personas lietai; 
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2.17.5. iesnieguma nesaskaņošanas gadījumā Lietvedības daļas atbildīgais darbinieks 

nosūta informāciju darbiniekam un viņa struktūrvienības vadītājam/tiešajam 

darba vadītājam; 

2.17.6. iesnieguma nesaskaņošanas gadījumā darbinieks darba pienākumu veikšanu 

turpina klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. 

2.18. apliecinājumi, kuri no darbiniekiem pieņemti, saskaņā ar 2020. gada 9. novembra 

rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/80 ir spēkā līdz 06.12.2020 un tie nosūtāmi 

Personāldaļai pievienošanai darbinieku personu lietām; 

2.19. dienesta viesnīcu īrniekiem noteikt pienākumu uzturēties Īres līgumā norādītajā 

telpā vai, nepieciešamības gadījumā, koplietošanas telpās. Aizliegts uzturēties citu 

īrnieku īrētajās telpās, izņēmuma gadījumā, piemēram, ēdiena, mācību materiālu 

piegāde, ievērot principu vienā telpā ne vairāk kā 2 (divas) personas, obligāti lietot 

individuālos aizsardzības līdzekļus – mutes un deguna aizsegus un ievērot ne mazāk 

kā 2 (divu) metru distanci. 

3. Visiem LLU darbiniekiem un studējošiem regulāri, bet ne retāk kā reizi dienā sekot līdz 

LLU paziņojumiem saistībā ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem LLU iekštīklā: 

www.mans.llu.lv. 

4. Pastāvot aizdomām par iespējamu inficēšanos vai citām slimības pazīmēm, kā arī 

objektīviem prombūtnes iemesliem, LLU darbinieks nekavējoties telefoniski vai e-pastā 

informē struktūrvienības vadītāju/tiešo darba vadītāju un LLU Personāldaļu. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu 2020. gada 9. novembra rektora rīkojuma Nr. 4.3.-13/80 “Par 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē 

pamatojoties uz 06.11.2020 Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. 

6. Rīkojumu izsūtīt: visām struktūrvienībām, Studējošo pašpārvaldei, publicēt iekštīklā 

www.mans.llu.lv, viens eksemplārs lietā. 

 

Pielikumā: iesnieguma forma. 

 

Rektore: Irina Pilvere 

 

D. Krecu 

daiga.krecu@llu.lv 

27337627 

 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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