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Par pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību 

darbu ārkārtējās situācijas laikā 

 

 

 Pamatojoties  uz Ministru kbineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu  Nr.655 “Par 

arkārtējās situācijas  izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) laika periodā no 

2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 6.decembrim (ieskaitot) Kokneses novada domē, 

tās  iestādēs un struktīrvienībās (turpmāk tekstā - iestādes) NOSAKU: 

 1. Iestādes vadītājam ar iekšējo rīkojumu noteikt pasākumus Covid-19 izplatības 

ierobežošanai darba kolektīvā, nosakot atbildīgo personu par šo pasākumu ieviešanu 

darbavietā un informējot darbiniekus par minētajiem pasākumiem; 

 2. Kokneses pagasta bibliotēkās un Vienotajā valsts un pašvaldību klientu 

apkalpošanas centrā: 

2.1. individuālos pakalpojumus sniedz klātienē, tikai iepriekš vienojoties pa tālruni 

vai e-pastu; 

2.2. konsultācijas sniedz attālināti. 

3. Kokneses kultūras namā amatiermākslas kolektīviem (tai skaitā koriem, 

orķestriem, tautas mūzikas ansambļiem, deju kolektīviem un citiem tautas mākslas 

kolektīviem) mēģinājumus īstenot attālināti. Mēģinājumu klātienē atļauts īstenot tikai 

individuāli vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā; 

4. Kokneses novada Sociālajā dienestā pakalpojumu sniegšana pieļaujama, tikai 

nodrošinot epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu un valstī noteiktos pulcēšanās 

ierobežojumus un nosakot, ka: 

4.1. individuālos pakalpojumus sniedz klātienē; 

4.2. konsultācijas sniedz attālināti.      

5. Kokneses novada bāriņtiesa rīkojas atbilstoši Rīkojuma 5.23 līdz 5.26  

punktos noteiktajam; 

5.1. personām par bāriņtiesas apmeklējumu klātienē ir jāvienojas par tālruni vai e-

pastā. 

6. Kokneses sporta centrā: 

6.1. sporta treniņus (nodarbības), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās 

ievirzes izglītības programmu ietvaros, organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, 

ievērojot šādus nosacījumus: 

6.2. sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus 

organizēti pulcējas ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta 

darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises 

vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu 

plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība; 

6.3. sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek individuāli vai viena sporta 

speciālista vadībā vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, 



ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no 

apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. 

  7. Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļā: 

7.1. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības 

locekļus, iepriekš piesakoties; 

7.2. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma. 

 8. Novada izglītības iestādes rīkojas atbilstoši Rīkojuma 5.13 punktā noteiktajam. 

9. Par rīkojuma izpildi atbildīgi Iestāžu vadītāji. 
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