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Par protokola apstiprināšanu
1. APSTIPRINĀT ar 2021.gada 15.novembri protokolu “Liepājas Universitātes Drošības
Protokols Covid-19 pandēmijas laikā” (sk. pielikumu), turpmāk - Protokols.
Pamats: Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojums Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" un 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
2. ATZĪT par spēku zaudējušu 2021.gada 21.oktobra rīkojumu Nr. 56 – v “Par darba
režīma un studiju procesa organizēšanu”.
3. UZDOT LiepU struktūrvienību vadītājiem nodrošināt Protokola nosacījumu realizēšanu
savas kompetences ietvaros.
4. UZDOT Sabiedrisko attiecību daļai ievietot informāciju par Protokolu LiepU mājaslapā
un Facebook.
5. UZDOT ar Protokolu iepazīstināt:
5.1. Kvalitātes vadības sistēmas vadītājam – LiepU darbiniekus elektroniski;
5.2. dekāniem – studējošos;
5.3. Starptautisko attiecību daļai – ārvalstu studējošos;
5.4. Saimniecības daļai – telpu nomniekus, LiepU esošos kafijas un pārtikas tirdzniecības
automātu īpašniekus un SIA “O.A.G. Projekti”;
5.5. Mūžizglītības nodaļai – organizēto pasākumu vadītājus un dalībniekus;
5.6. struktūrvienību vadītājiem – savā pakļautībā esošos darbiniekus.
Par darba režīma un studiju procesa organizēšanu
6. NOTEIKT, ka no 2021. gada 15. novembra studiju process un darbs LiepU tiek
organizēts klātienē.
7. NOTEIKT šādus ēku darba laikus:
7.1. 2021. gada 15., 16. novembrī ēkas Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13 ir atvērtas
no plkst. 8.00 līdz 18.00;
7.2. 2021. gada 17. novembrī ēkas Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13 ir atvērtas no
plkst. 8.00 līdz 14.00;

7.3. no 2021. gada 22. novembra ēkas Lielā ielā 14 un Kūrmājas prospektā 13 darba dienās
un sestdienās ir atvērtas no plkst. 8.00 līdz 20.00, svētdienās ēka var būt atvērta tikai
pēc telpu nomnieku pieprasījuma.
8. Turpmākais akadēmiskais process LiepU var tikt izmainīts un plānots atbilstoši
epidemioloģiskā stāvokļa radītajiem apstākļiem un sabiedriskās drošības prasībām.
9. NOTEIKT no administrācijas puses darba aizsardzības speciālistu par LiepU atbildīgo
personu, kura koordinē noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību un informē nodarbinātās
personas un studējošos par minēto procesu.
10.
UZDOT šveicariem veikt Covid-19 sertifikātu, testu un personas apliecinošu
dokumentu pārbaudi ēkā ienākošajām personām.
11.

UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai:
11.1.
organizēt un kontrolēt telpu dezinfekciju un uzkopšanu atkarībā no telpu
noslodzes/ studiju procesa organizācijas;
11.2.
nepieciešamības gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību
vadītāju argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: dvs@liepu.lv) citos laikos.
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