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Latvijas Lauksaimniecības universitātes kārtība 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

 

Izstrādāta, pamatojoties uz 09.06.2020 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”.  

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk – LLU) Ministru kabineta 2020. gada 

9. jūnija noteikumos Nr. 360 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto pamatprincipu 

(informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem 

izrietošo prasību ievērošanai no 2020. gada 1. septembra nosaka šādu kārtību (turpmāk – 

Kārtība). 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1. LLU tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai.  

2. Kārtība ir saistoša visam LLU personālam – akadēmiskajam personālam, vispārējam 

personālam un studējošiem, kā arī ciktāl iespējama tās piemērošana, apmeklētājiem un 

citām ar LLU nesaistītām personām. 

3. LLU personālam ir pienākums vismaz vienu reizi dienā pārbaudīt aktuālo informāciju par 

epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

vietnē: www.mans.llu.lv un LLU e-pastos. 

4. Kārtība tiek piemērota visās LLU ēkās/telpās, kur īsteno studiju, zinātniskais, 

administratīvās vadības vai tos atbalstošos procesus. 

5. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, Kārtība var tikt pārskatīta un tajā noteiktie 

ierobežojumi mainīti.  

6. Personas, kuras pārkāpj izolācijas, karantīnas un pulcēšanās ierobežojumus, var tikt 

sauktas pie administratīvās atbildības, bet Kārtības neievērošanas gadījumā var tikt lemts 

par darba attiecību, studiju vai nomas līgumu laušanu ar konkrētajām personām. 

7. LLU aicina būt atbildīgiem un informē par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai 

un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu:  

“Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi 

Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis 

ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par 

laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju 

tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti nolādēt, 

apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv “. 

2. Informēšanas kārtība 

8. Vispārējā informēšana notiek visās LLU ēkās labi redzamās vietās (vismaz vienā redzamā 

vietā), izvietojot vispārīgu informāciju par distancēšanās, higiēnas un personas veselības 

stāvokļa uzraudzības prasībām. Pie mācību telpām, auditorijām, laboratorijām, 

koplietošanas telpām un iekārtām iespēju robežās tiek izvietota speciālā informācija.  

9. Personāla individuālā informēšana notiek: 

 publicējot Kārtību LLU iekštīkla vietnē: www.mans.llu.lv; 

http://www.mans.llu.lv/
http://www.mans.llu.lv/
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 informāciju nosūtot personīgajos LLU e-pastos, tai skaitā aktuālo informāciju par 

grozījumiem epidemioloģiskās drošības pasākumu prasībās, tas ir par papildus prasību 

ieviešanu vai noteikto prasību atcelšanu; 

 informāciju latviešu un angļu valodās publicējot personīgajos LLU IS kontos; 

 nepieciešamības gadījumā, informācija var tikt izvietota LLU sociālo tīklu Facebook 

kontā. 

10. Par vispārējās informācijas izvietošanu atbildīgie ir struktūrvienību vadītāji vai to 

nozīmēti struktūrvienību darbinieki, kontroli pār vispārējās informācijas izvietošanu veic 

LLU direktora vietnieks. 

11. Par individuālās informēšanas procesa nodrošināšanu atbildīgie ir Komunikāciju un 

mārketinga centrs un IT un zinātniskā aprīkojuma centrs. 

 

3. Atbildīgās personas 

12. Atbildīgā persona komunikācijai ar Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk – 

SPKC) – darba drošības un civilās aizsardzības speciālists – Uldis Karlsons, e-pasts: 

uldis.karlsons@llu.lv, tālrunis - 29410374. 

13. Atbildīgie par konkrētu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu ir noteikti šīs 

Kārtības attiecīgajās sadaļās. 

14. Atbildīgo personu dotie norādījumi par MK noteikumu Nr. 360, šīs Kārtības un iespējamu 

ar normatīvajiem aktiem noteiktu papildus epidemioloģisko drošības prasību izpildi ir 

obligāti saistoši visam LLU personālam bez atsevišķa rektora vai citas LLU 

administratīvās pārvaldes amatpersonas rīkojuma. 

 

4. LLU personāla rīcība infekcijas izplatīšanās ierobežošanai 

15. LLU personāls: 

 nedrīkst atrasties ēkās/telpās/teritorijā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, akūtas 

elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai pie noteiktas pašizolācijas, mājas karantīnas 

vai izolācijas; 

 nekavējoties informē tiešo darba vadītāju un darba drošības un civilās aizsardzības 

speciālistu, ja viņiem ir konstatēta COVID-19 infekcija; 

 regulāri mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm; ja tas nav iespējams, veic roku dezinfekciju 

ar atbilstošiem līdzekļiem; 

 pēc iespējas samazina iekārtu, un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, 

nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam; 

 liftu izmanto, ja nav citas iespējas, kā nokļūt citā stāvā; 

 neuzkavējas ēkās bez noteiktas vajadzības. 

16. Ja LLU personālam, veicot darba vai studiju pienākumus, parādās akūtas elpceļu 

infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), vai tiek konstatēta 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, personāla pienākums ir: 

 pārtraukt darba vai studiju pienākumu veikšanu; 

 atkarībā no dzīves vietas, doties mājās vai uz dienesta viesnīcu; 

 telefoniski informēt LLU attiecīgās struktūrvienības vadītāju (akadēmiskais un 

vispārējais personāls) un fakultātes dekānu vai tā nozīmētu atbildīgo darbinieku 

(studējošie); 

 dodoties mājās vai pie ģimenes ārsta, obligāti jālieto personīgie aizsardzības līdzekļi 

(sejas aizsargmaska). 

 sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. 

17. Ja personālam LLU telpās ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tad persona pati vai 

persona, kura ir tuvumā, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus – distances 

ievērošana - izsauc Neatliekamā medicīniskās palīdzību. 

mailto:uldis.karlsons@llu.lv
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18. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk no LLU personāla un ir 

radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nekavējoties tiek informēts darba drošības un 

civilās aizsardzības speciālists, tiek lietotas sejas maskas vai mutes un deguna aizsegi un 

darba drošības un civilās aizsardzības speciālists nodrošina informācijas sniegšanu 

telefoniski SPKC. 

19. LLU personāla pienākums ir pašiem nodrošināt sevi ar personīgo aizsardzības līdzekli – 

sejas masku.  

20. Pēc SPKC norādījumu saņemšanas, par tālāko LLU struktūrvienības vai visas LLU 

darbību kopumā lēmumu pieņem rektors, izdodot atsevišķu rīkojumu. 

 

5. Drošības pasākumi iekštelpās 

21. Auditorijās, laboratorijās un darba kabinetos starp sēdvietām pēc iespējas tiek nodrošināta 

2 (divu) metru distance.  

22. Auditorijās un laboratorijās veikto galdu un sēdvietu izkārtojumu bez fakultātes dekāna 

vai tā nozīmētas atbildīgās personas saskaņojuma, mainīt nedrīkst. 

23. Auditorijās vai laboratorijās, kurās atrodas viena kursa studējošie un 2 (divu) metru 

distanci starp katra cilvēka sēdvietu nav iespējams nodrošināt, starp studējošajiem ir 

pieļaujama mazāka distance. 

24. Katrā auditorijā, pirmajā lekcijā, studējošie izvēlas vienu konkrētu sēdvietu, kuru studiju 

kursa laikā nemaina. 

25. Auditorijās un laboratorijās, kur distances ierobežojumu ievērošana nav iespējama, 

mācībspēks ir tiesīgs izvēlēties citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, piemēram, 

personīgo aizsarglīdzekļu lietošanu. 

26. Telpas tiek regulāri vēdinātas, izmantojot aktīvo un pasīvo ventilāciju. Starpbrīžos vai, ne 

retāk kā reizi divās stundās, noslogotās auditorijas un laboratorijas telpas tiek vēdinātas 

vismaz 15 minūtes. 

27. Pārvietojoties un uzturoties gaiteņos, tiek ievērota 2 metru distance. 

28. Uzsākot lekciju, mācībspēks veic studējošo esamības pārbaudi un to rakstveidā fiksē, 

norādot lekcijas sākuma un beigu laiku un konkrēto studējošo klātesamību pēc uzvārdiem. 

Katedru/institūtu vadītāji organizē sarakstu glabāšanu 14 (četrpadsmit) dienas, tā, lai 

nepieciešamības gadījumā tie būtu pieejami šajā Kārtībā noteiktajām LLU atbildīgajām 

personām un SPKC speciālistiem. 

29. Katrā ēku stāvā gaitenī ir izvietota iekārta roku dezinfekcijai, kurā iepildīts pret 

koronavīrusiem efektīvs dezinfekcijas līdzeklis paredzēts lietošanai uz ādas. 

30. Gaiteņos izvietotie krēsli tiek izkārtoti, lai tajos sēdošās personas atrastos vismaz 2 (divu) 

metru attālumā viena no otras, bet koplietošanas soli no gaiteņiem tiek izņemti. 

31. Atbildīgie par drošības pasākumu iekštelpās nodrošināšanu ir struktūrvienību vadītāji vai 

to nozīmētas personas.  

 

6. Telpu un aprīkojuma uzkopšana 

32. Visās telpās, tai skaitā auditorijās, laboratorijās un koplietošanas telpās tiek veikta 

regulāra telpas un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un 

dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži 

saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, 

krāni). 

33. Telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši SPKC vadlīnijām: 

https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija/. 

34. Atbildīgie par telpu uzkopšanas organizēšanu ir LLU darbinieki, kuru tiešajos darba 

pienākumos ietilpst apkopēju darba organizācija. Nepieciešamības gadījumā var tikt 

sastādīti un redzamā vietā izvietoti telpu uzkopšanas grafiki.  

https://www.spkc.gov.lv/lv/tirisana-un-dezinfekcija/
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7. Pārvietošanās plūsmas organizācija 

35. Pārvietošanās gaiteņos organizējama, nepieļaujot plašu pulcēšanos un iespējami ievērojot 

noteikto 2 (divu) metru distanci. 

36. No auditorijām un laboratorijām studējošie dodas ārā organizēti, iespējami ievērojot 2 

(divu) metru distancēšanos. 

37. Iespēju robežās gaiteņos var tikt izvietotas informatīvas zīmes (bultas) par pārvietošanās 

virzieniem. 

38. Atbildīgie par pārvietošanās plūsmas organizāciju ir struktūrvienību vadītāji vai to 

nozīmētas personas.  

 

8. Studiju procesa organizēšana 

39. LLU studiju procesu uzsāk 2020. gada 1. septembrī klātienē. 

40. Par atsevišķu studiju kursu vai to daļu organizēšanu attālināti lemj Studiju padome pēc 

studiju programmas direktora ierosinājuma, kurš saskaņots ar fakultātes dekānu, 

nepieciešamības gadījumā sasaucot ārkārtas Studiju padomes sēdi. 

41. Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu studiju procesa 

organizēšanā ir studiju prorektors. 

 

9. Papildus noteikumi dienesta viesnīcās 

42. Izmitinot studējošos dienesta viesnīcā, ievēro šādus principus: 

 koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek 

pieļauta studējošo pulcēšanās koplietošanas telpās; 

 koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai iespēju robežās 

nodrošinātu 2 (divu) metru distances ievērošanu un nepieļautu studējošo pulcēšanos; 

 telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek 

izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi; 

 telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota studējošiem pieejama, skaidri salasāma 

informācija latviešu un angļu valodā ar atgādinājumu par higiēnas un distancēšanās 

ievērošanu; 

 rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas telpas un virsmas; 

 nekavējoši informē Atbildīgo personu un darba drošības un civilās aizsardzības 

speciālistu gadījumos, ja: 

 dienesta viesnīcā konstatēta vai ir aizdomas par COVID-19 saslimšanu; 

 ir aizdomas, vai ir konstatēta dienesta viesnīcas darbinieka (pārvaldnieka, 

administratora vai apkopēja) saslimšana un šis darbinieks pēdējo 14 dienu laikā ir 

veicis darba pienākumus dienesta viesnīcā vai citās telpās. 

43. Pašizolācija nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta atsevišķā LLU dienesta viesnīcā, 

kura noteikta ar rektora rīkojumu.  

44. Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenošanu dienesta 

viesnīcās ir Objektu apsaimniekošanas daļas vadītājs, kura norādījumi ir obligāti visiem 

dienesta viesnīcu darbiniekiem. 

 

10. Rīcība attiecībā uz ārvalstu studentiem 

45. Lai nodrošinātu īpašos noteikumus ārvalstu studējošajiem, Starptautiskās sadarbības 

centrs: 

 apkopo informāciju par ārvalstu studējošo ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi; 
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 regulāri seko līdzi aktuālajai informācijai par valstu riska statusu SPKC tīmekļvietnē 

(https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0), lai noteiktu 

nepieciešamos ierobežojumus; 

 informē ārvalstu studentus par pašizolācijas nepieciešamību atbilstoši SPKC 

rekomendācijām: https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/pasizolacija; 

 iepazīstina ārvalstu studējošos ar šiem noteikumiem un aicina izmantot lietotni 

“Apturi COVID”. 

46. Atbildīgais par šīs Kārtības 45. punktā noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu 

nodrošināšanu attiecībā uz ārvalstu studentiem ir Starptautiskā sadarbības centra vadītājs, 

kura norādījumi ir obligāti visiem LLU darbiniekiem, kuru tiešie darba pienākumi saistīti 

ar ārvalstu studentiem. 

 

11. Sporta centra izmantošana 

47. Pirms un pēc katras nodarbības tiek veikta sporta zāles vēdināšana. 

48. Pirms katras nodarbības tiek veikta izmantotā aprīkojuma tīrīšana ar dezinfekcijas 

līdzekļiem, ko veic paši nodarbības dalībnieki. 

49. Nodarbību laikā iespēju robežās katrs lietotājs izsniegto aprīkojumu lieto individuāli. 

50. Organizējot nodarbības un pasākumus, nodrošina īpašos ierobežojumi, kas saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 360 noteikti attiecībā uz sporta procesa organizēšanu.  

51. Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu sporta nodarbībās un 

pasākumos ir Sporta centra vadītājs, kura norādījumi ir obligāti visiem Sporta centra 

darbiniekiem un apmeklētājiem. 

 

12. Mūžizglītības centra darbības organizēšana 

52. Mūžizglītības centra apmācības kursus organizē ievērojot MK noteikumos Nr. 360 un šajā 

Kārtībā noteiktās prasības.  

53. Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanu mūžizglītības 

nodarbībās un pasākumos ir Mūžizglītības centra vadītāja, kuras norādījumi ir obligāti 

visiem Mūžizglītības centra darbiniekiem, pieaicinātajiem pasniedzējiem un kursu 

apmeklētājiem. 

13. Muzeja darbības organizēšana 

54. Muzejs savu darbību organizē, ievērojot MK noteikumos Nr. 360 un šajā Kārtībā 

noteiktās prasības.  

55. Atbildīgā par epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Muzeja telpā/telpās ir 

Muzeja vadītāja, kuras norādījumi ir obligāti visiem Muzeja apmeklētājiem.  

 

14. Bibliotēkas darbības organizēšana 

56. Bibliotēkas izmantošanai tiek izstrādāta atsevišķa tās apmeklēšanas kārtība un 

apmeklētāju plūsmas organizācija. 

57. Informācija par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtību pieejama: 
https://llufb.llu.lv/lv/informacija-par-biblioteku/kas-jazina-bibliotekas-lietotajam. 

 

15. Prakšu norise 

58. Prakse studiju programmās notiek saskaņā ar prakses vietas noteikumiem. 

 

Citi noteikumi 

59. LLU darbinieks, dodoties pašizolācijā, par to iesniedz LLU rektorei adresētu iesniegumu 

vai e-pasta paziņojumu, norādot pašizolācijas iemeslu un termiņu. Šie iesniegumi vai e-

https://covid19.gov.lv/covid-19/drosibas-pasakumi/pasizolacija
https://llufb.llu.lv/lv/informacija-par-biblioteku/kas-jazina-bibliotekas-lietotajam
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pasta paziņojumi tiek glabāti LLU darbinieku personas lietās Personāldaļā. Informāciju 

par došanos pašizolācijā, LLU darbinieks vismaz telefoniski sniedz arī tiešajam darba 

vadītājam. 

60. Publisko pasākumi LLU tiek organizēti ievērojot MK noteikumos Nr. 360 noteiktās 

speciālās epidemioloģiskās drošības prasības publiskajiem pasākumiem. Atbildīgi par šo 

prasību ievērošanu ir pasākumu organizatori. 

61. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, jāievēro šo pakalpojumu sniedzēju noteiktie 

epidemioloģiskās drošības informatīvie norādījumi. 

62. Informācijas apritē par iespējamiem saslimšanas un/vai saslimšanas gadījumiem LLU 

personāls ievēro ārējos un iekšējos normatīvos aktus par fiziskas personas datu 

aizsardzību. 

63. Ievērojot telpu Jelgavā, Lielā ielā 2 un Jelgavā, Lielā ielā 4 uz laiku nodošanu lietošanai 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai, LLU un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola sadarbojas 

epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanā. 

 

 


