
RĪKOJUMS

Rīgā,16.03.2021.                                                                 Nr.1-4/122

Par grozījumiem LU 22.12.2020. rīkojumā Nr. 1/545

“Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā”

 Sakarā ar Covid-19 izplatības turpināšanos, lai nodrošinātu drošu studiju procesu Latvijas

Universitātē (turpmāk – LU), mazinātu riskus LU personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem

inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr.360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta

06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 12.03.2021.

rīkojumu Nr. 163 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās

situācijas izsludināšanu””, izdarīt šādus grozījumus ar LU 22.12.2020. rīkojumu Nr. 1/545 “Par

epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā” apstiprinātajos Latvijas Universitātes

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumos Covid-19 izplatības laikā (turpmāk –

noteikumi):

1. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Pamatstruktūrvienību vadītāji laika posmā no 16.03.2021. līdz 06.04.2021. organizē darbu

attālināti, darbu klātienē var veikt vienīgi rektora vai rektora pilnvarotas personas noteikti darbinieki,

ievērojot MK rīkojumā Nr. 655 un šajos noteikumos noteiktos klātienes darba  ierobežojumus un

prasības.”

2. Izteikt noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. laika posmā no 16.03.2021. līdz 06.04.2021. darbu organizē tā, lai klātienē darba pienākumus

veiktu vienīgi tie darbinieki, kuriem darbu klātienē ir noteicis rektors vai rektora pilnvarota persona

un kuri darba specifikas dēļ nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā

dzīvesvietā, ievērojot šādus papildu drošības noteikumus:

4.1.1. darba telpā (kas ir mazāka par 30 m2) atrodas tikai viens darbinieks;

4.1.2. darba telpās, kurās ir 2 vai vairāk nekā 2 darba vietas, vienam darbiniekam paredz ne

mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības;



4.1.3. ja nav iespējams ievērot šo noteikumu 4.1.1. vai 4.1.2. apakšpunktā noteiktās prasības,

darba vadītājs izstrādā struktūrvienības darba grafiku tā, lai nodrošinātu šo noteikumu

4.1.1. vai 4.1.2. apakšpunktā noteiktās prasības.”

3. Izteikt noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:

“11. Klātienē atļauts organizēt individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi,

kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā līdz trešajā

ceturksnī un kuru nav iespējams veikt attālināti, un kuras norises laikā ir iespējams ievērot divu

metru distanci un nav saskarsmes ar citiem izglītojamajiem vai studējošajiem, kā arī studiju virziena

“Veselības aprūpe” visās studiju programmās un klīnisko praksi rezidentūrā.”

Pamats: Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās

situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 12.03.2021. rīkojums Nr. 163 “Grozījumi Ministru

kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””.

Rektors (paraksts) I. Muižnieks

 Izsūtīt: LU Administrācijai, visām pamatstruktūrvienībām, LU Studentu padomei.

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


