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RĪKOJUMS 
Ogrē 

 

2021.gada 26. oktobrī Nr. 46V 

 

Par darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā 

 

Ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” visā Latvijas valsts teritorijā, sākot ar 2021. gada 11. oktobri, ir izsludināta 

ārkārtējā situācija  ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības 

laikā  

NOSAKU: 

1. No 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim izglītības iestādē mācības 

klātienē tiek organizētas no 1. līdz 3. klasei. 

2. No 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim mācību procesu attālināti no 4. 

līdz 6. klasei. 

3.  Individuālās konsultācijas 1.-3.klašu skolēniem notiek klātienē  pēc mācību priekšmetu 

skolotāju sastādīta konsultāciju grafika E-klasē 2021./2022.m.g. 

4. Individuāļās konsultācijas, projekta: "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" konsultācijas 4.-6.klašu skolēniem attālināti pēc mācību priekšmetu 

skolotāju sastādīta konsultāciju grafika E-klasē 2021./2022.m.g. 

5.  Klātienē nenotiek interešu izglītības un ārpusstundu nodarbības 1.-6.klašu skolēniem. 

6. Darba pienākumus klātienē veic tikai tie darbinieki, kuri tieši iesaistīti klātienes mācību 

procesa nodrošināšanā un darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt 

attālināti savā dzīvesvietā. 

7. Līdz 2021. gada 15. novembrim darba pienākumus klātienē var veikt: 

7.1. izglītības iestāžu darbinieki, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāts; 

7.2. izglītības iestāžu darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta, kuriem ir Covid-19 testēšanas sertifikāts, kas nav vecāks par 72 stundām. 

Šādā gadījumā testēšanās sertifikāta apmaksu veic darbinieks. 

7.3. izglītības iestāžu darbinieki bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikāta, kuri ne agrāk kā pirms 72 stundām veikuši darba devēja organizētu 
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skrīninga antigēnu testu, ja izglītības iestāžu darbinieki dzīvo teritorijā, kur nav 

pieejami testēšanas pakalpojumi. Šādā gadījumā testēšanās sertifikāta apmaksu veic 

darbinieks. 

8. Izglītības iestādes darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas 

kursu, nodrošināt Covid-19 testu valsts apmaksāta rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros. 

9. Ja darbinieks neatbilst kādai no 7. punktā noteiktajām kategorijām un darbinieka darba 

pienākumu veikšana līdz 2021. gada 15. novembrim nav iespējama attālināti, tiek noteikta 

dīkstāve bez atlīdzības, vai darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas. 

10. No 15. novembra izglītības iestādē drīkst strādāt tikai izglītības iestādes darbinieki, kuriem 

ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja darbiniekam šāda sertifikāta 

nav, tam nosaka dīkstāvi bez atlīdzības, vai atstādina darbinieku no darba pienākumu 

veikšanas.    

11. Darbiniekam, kurš saskaņā ar šī rīkojuma 7. punktā minēto ir norīkots darbam klātienē 

(iekštelpās), ir pienākums katru dienu aizpildīt pašapliecinājumu par to, ka nav bijis 

zināms/apzināts kontakts ar inficēto un nav elpceļu infekcijas slimību simptomi un to 

ievietot speciāli tam paredzētā slēgtā kastē pie skolas dežuranta. 

 Minētā informācija tiks apkopota un uzglabāta, izmantota darbinieku un, ja nepieciešams,    

sabiedrības informēšanai par iespējamu kontaktu ar Covid-19 saslimušu personu, un 

iznīcināta pēc 2021. gada 14. novembra. 

12. Izglītības iestādes darbiniekiem regulāri iepazīties ar darba e pasta, E-klases ziņojumiem. 

13. Izglītības iestādes darbu ar apmeklētājiem organizē attālināti: 

13.1. nodrošina tikai pa e-pastu, pastu un telefoniski saņemtās informācijas apstrādi un 

reģistrēšanu, pilnībā pārtraucot dokumentu pieņemšanu klātienē; 

13.2. papildus nodrošina iespēju iesniegt dokumentus pie skolas dežuranta.  

14. Rīkojums stājas spēkā nekavējoties un ir spēkā līdz 2021. gada 14. novembrim vai līdz  

brīdim, kad tas tiek atcelts. 

 

Pamats: 2021. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 662  “Epidemioloģiskās 

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

2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu,” 2021. gada 

25. oktobra Ogres novada izglītības pārvaldes rīkojums Nr. 1-9/14  “Par Ogres novada 

pašvaldības izglītības iestāžu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā” 

 

Direktora p.i. Ieviņa Piļka 
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