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2020.gada 12.maijā      Nr. KNP1-1.7/20/46 
      

Par pašvaldības iestāžu darba organizāciju  
 

 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk – Ārkārtas situācijas valdības rīkojums), ar kuru visā valsts teritorijā no 
2020.gada 12.marta tika izsludināta ārkārtējā situācija, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās 
situācijas spēkā esamības laikā, minētā ārkārtas situācija ar Ministru kabineta 2020.gada 7.maija 
rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”” ir pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, vienlaikus nosakot dažādas izmaiņas.  

Arī likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid 19 
izplatību”,  kas nosaka valsts un pašvaldību institūciju darbības pamatprincipus un atsevišķas valsts 
institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, paredz, ka sabiedrības drošības interesēs ir nodrošināt 
nepārtrauktu un efektīvu valsts institūciju darbību saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 
ārkārtējās situācijas laikā, vienlaikus nosakot valsts un pašvaldības institūciju un iestāžu darbības un 
sadarbības pamatprincipus. Ņemot vērā šos tiesiskos apstākļus, pašvaldības amatpersonām, pašvaldības 
iestāžu, pārvalžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību 
valdēm, sākot ar 2020.gada 13.maiju un līdz turpmākam rīkojumam,  
 

UZDODU: 

1. Ķeguma novada pašvaldību iestādēm un institūcijām, pārvaldēm, administrācijai un tās 
struktūrvienībām, kā arī pašvaldības komisijām, komitejām un pašvaldības amatpersonām, kā arī 
pašvaldības kapitālsabiedrībai/-ām,  pakāpeniski atsākt savā kompetencē ietilpstošo pienākumu izpildi 
un darba organizāciju klātienē, kā arī atsākt darbību klātienē klientu apkalpošanā pašvaldības darbības 
jautājumos, ievērojot prasības, ka : 

1.1. Pašvaldības klientu apkalpošanā un cilvēku pulcēšanās laikā un vietā jāievēro, ka  vienlaikus kopā 
var būt  ne vairāk kā 25 cilvēki un tiek ievērota sociālās distancēšanās jeb izolēšanās 2 (divu) 
metru distance, un nepieciešamības gadījumā personas pēc savas izvēles lieto sejas aizsarg masku 
un cimdus;  

1.2. sociālā komunikācija un pulcēšanās atļauta gan iekštelpās, nepārsniedzot trīs stundas, gan 
ārtelpās, kas netiek ierobežota laikā, bet ievērojot sociālās distancēšanās attālumu, 
nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles lietojot sejas aizsarg masku un cimdus; 

1.3. tiek nodrošināta  gan darbiniekiem,  gan  apmeklētājiem  iespēja ievērot roku higiēnu (roku 
mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un nodrošinot higiēniskus  roku  nosusināšanas  līdzekļu 
lietošanu  vai  roku  dezinfekcijas līdzekļu  lietošanu  (70%  etanola  šķīdums  vai  cits  efektīvs  
roku dezinfekcijas līdzeklis); 

1.4. nodrošināma pastiprināta telpu dezinfekcija, kurās uzturas apmeklētāji pašvaldības nodrošināto 
pakalpojumu saņemšanas laikā; 
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1.5. nepieciešams izvietot  telpās, tai  skaitā tualetes  telpās,  skaidri  salasāmu informāciju ar 
atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu un sociālās distancēšanās (izolēšanās) principiem 2 
metru attālumā: 

Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu 
apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma. 

Ja nav iespējams nomazgāt rokas –dezinficējiet rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas 
līdzekļiem. 

Atcerieties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar 
vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās  regulāri  tīrīt,  izmantojot  spirtu  saturošus  
dezinfekcijas līdzekļus. 

Nepieskarieties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

2. Atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus: 

2.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 
personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus), nodrošinot sociālās 
distancēšanās attālumu 2 metri; 

2.2. sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots, 
ievērojot sociālās distancēšanās attālumu; 

2.3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu 
sertifikāciju noteiktajām prasībām;  

2.4. personas ievēro savstarpēju sociālās distancēšanās distanci, un nepieciešamības gadījumā pēc savas 
izvēles lieto sejas aizsarg maskas un cimdus; 

2.5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas, kā arī tiek nodrošināta to darbības 
atsevišķa uzraudzība; 

2.6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, jaunākas par 7 gadiem; 
2.7. lai nodrošinātu šā rīkojuma 2.punktā noteikto nosacījumu izpildi, tiek ievēroti sporta norises vietas 

vadītāja un sporta treniņa (nodarbības) vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmas 
ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai; 

2.8. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi. 
 
3. Pašvaldības pirmskolas iestādes turpina darbu saskaņa ar Ķeguma novada pašvaldības domes lēmumu 
un speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pirmsskolas izglītības iestāžu vispārējo darbību, kā arī 
darbību ārkārtējās situācijas laikā. 
 
4. Ārkārtējās situācijās laikā vispārējās izglītības iestādes ievēro speciālo normatīvo aktu prasības, kas 
regulē vispārējo izglītības iestāžu darbību, kā arī darbību ārkārtējās situācijās laikā. 
 
5. Kultūras iestādes atsāk darbību, ievērojot Kultūras ministrijas 12.05.2020 izdotos rīkojumus “Par 
sociālās distancēšanās nodrošināšanu” sanitāro protokolu prasības. 
 
6. Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļa,  Bāriņtiesa, kā arī Sociālais dienests un Sociālās aprūpes 
iestādes organizē savu darbu, ievērojot sociālās distancēšanās principu personu apmeklējumu un 
pulcēšanās sakarā, kas nodrošināmi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos šo iestāžu neatliekamos 
pienākumus, to izpildes kārtību un termiņus, vienlaikus nodrošinot dezinfekcijas un aizsarg līdzekļu  
lietošanu, nepieciešamības gadījumā pēc savas izvēles lietojot sejas aizsarg masku un cimdus.  
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7. Pašvaldības kapitālsabiedrības/-u valdei jānodrošina savas darbības un veicamo darbu izpilde 
klātienē, nodrošinot savu pakalpojumu sniegšanu Ķeguma novada iedzīvotājiem un pašvaldībai.  
Nepieciešama saskaņošana rakstiski ar pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja valdes darba uzdevumus un 
funkcijas darba, veselības, personisku un citu apstākļu ietekmē nepieciešams nodrošināt  attālinātā darba 
režīmā, par šiem apstākļiem rakstiski informējot domes priekšsēdētāju. 
 
8. Ķeguma novada pašvaldības policija savu darbu organizē ikdienas režīmā, kāds nodrošināms 
pašvaldības policijas pienākumu izpildē atbilstoši speciālajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pastiprinātā 
sadarbības režīmā,  kāds noteikts speciālajos normatīvajos aktos, kas regulē pašvaldības policijas 
darbību ārkārtējās situācijas apstākļos valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 
izplatības ierobežošanu un saistībā ar šo ārkārtējo situāciju saistītā valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanu un pārvarēšanu. 
 
9. Ķeguma novada pašvaldības amatpersonas, administrācija, tās struktūrvienības, iestāžu,  pārvalžu un 
struktūrvienību vadītāji un tiem pakļautie darbinieki un nodarbinātās personas organizē savu darbu 
klātienē, vai nepieciešamības gadījumā attālināti, ja veicamā darba uzdevumi un funkcijas, attālinātā 
darba režīms un citi darba, veselības, personiski un citi apstākļi, rakstiski ir saskaņoti ar domes 
priekšsēdētāju. Pašvaldības amatpersonām, iestāžu un pārvalžu vadītājiem, pašvaldības administrācijas 
struktūrvienību vadītājiem elektroniski jāiesniedz domes priekšsēdētājam elektroniski informācija par to 
darbinieku vai nodarbināto personu veicamiem darbiem un sasniedzamiem mērķiem savā kompetencē 
esošo darba jautājumu un pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildē, kuri ir rakstiski ar domes 
priekšsēdētāju jau saskaņojuši savu darbu attālinātā darba režīmā, vai, izvērtējot katras pašvaldībā 
nodarbinātās personas darba, personiskos, veselības stāvokļa un citus apstākļus, kuru ietekmē konkrētai 
personai nepieciešams darba izpildes jautājumus organizēt un risināt attālināti un nodrošināt darba 
izpildes risinājumus elektroniskajā vidē, kā arī ierobežot savstarpējos kontaktus, nodrošinot personas 
vajadzību sociāli pašizolēties, attiecīgā persona vēlas rakstiski saskaņot savu darba veikšanu attālinātā 
darbības režīmā. 
 
10. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem jāinformē iestāžu un struktūrvienību darbinieki par Ministru 
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 
(https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu) un tā pēdējiem grozījumiem 
(https://likumi.lv/ta/id/314553-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-
arkartejas-situacijas-izsludinasanu-), kā arī ar šo domes priekšsēdētāja rīkojumu. 
 
11. Iestāžu,  pagasta pārvalžu vadītājiem, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrības/-u valdei jānodrošina 
darba organizācijas ārkārtējā situācijā informācijas izvietošanu pie iestādēm, iestāžu profilos internetā, 
mājaslapās un iekšējos informācijas sistēmas tīklos  savas vadītās iestādes vai pārvaldes ietvaros. 
 
12. Domes sekretārei nodrošināt informācijas publikāciju laikrakstā „Ķeguma Novada Ziņas” un 
pašvaldības mājas lapā, kā arī jānosūta rīkojums elektroniski pašvaldības iestāžu, pagasta  pārvalžu  un 
struktūrvienību vadītājiem. 
 
13. Rīkojums stājas spēkā ar tā izdošanas brīdi un ir spēkā, kamēr netiek izdots jaunāks rīkojums, bet ne 
ilgāk, kamēr spēkā ir Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” un tā grozījumi, kā arī, kamēr ir spēkā likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās 
situācijas laikā saistībā ar Covid 19 izplatību”. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         R.Ūzuls 
 
L.Liepa 
28656255 
I.Mangule 
65055446 


