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R Ī K O J U M S  

Olainē 

2020.gada 13.martā  Nr. ONP/1.28./20/15-DPR 

 
Par pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas  

laikā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim 

 

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”, nosaku šādu Olaines novada iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 13. marta 

līdz 14. aprīlim: 

 

1. Olaines pirmsskolas izglītības iestādēs “Dzērvenīte”, “Magonīte”, “Zīle’’,  “Ābelīte”  - lai apmeklētu 

pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības 

iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai 

teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav 

iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 

2.  Pārtraukt mācību procesa norisi klātienē Olaines 1.vidusskolā, Olaines 2.vidusskolā, Olaines Mūzikas 

un mākslas skolā un nodrošināt no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts 

pārbaudījumu norisi. 

3. Pārtraukt visus kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

mācību procesus (treniņi, sacensības un mēģinājumi) Olaines Sporta centrā un Olaines Kultūras 

centrā. 

4. Atcelt pasākumus : 

4.1. Olaines slidotavā; 

4.2. Olaines peldbaseinā; 

4.3.  Jaunolaines Sporta namā. 

5. Atcelt izglītojošos un citus pasākumus Olaines Pieaugušo izglītības centrā, Jauniešu centrā 

“Popkorns’’ un Bērnu sociālā atbalsta centrā “OLAKS” un  pakalpojumus sniegt tikai attālināti. 

6. Pašvaldības aģentūrai “Olaines sociālais dienests” ierobežot apmeklējumu aģentūras telpās, izņemot 

gadījumus ar aģentūras vadītāja atļauju pamatfunkciju nodrošināšanai. 

7. Slēgt apmeklētajiem Olaines Vēstures un mākslas muzeju. 

8.  Iestādei “Olaines novada pašvaldība” un Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas 

centram pārtraukt apmeklētāju apkalpošanu klātienē, iespēju robežās nodrošināt klātienes 

pakalpojumu sniegšanu attālināti,  izmantojot e-pakalpojumus,  zvanus un e-pasta vēstules. 

9. Olaines novada teritorijā atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi.  
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Kopiju izsniegt: 

Visām iestādēm 

Sabiedriskajām attiecībām 

 


