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Rīkojums
Par izmaiņām RARZI darba kārtībā saistībā ar Covid 19 pandēmiju
un Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli

1. Pārtraukt klātienes lekcijas, nodarbības un konsultācijas ar 2020. gada 13. martu.
2. Atcelt pasākumus, tikšanās un citas aktivitātes, ieskaitot RARZI studentu, docētāju,
darbinieku rekolekcijas 14. martā.
3. No 20. marta līdz turpmākajam rīkojumam studijas nodrošināt attālināti. Docētāji ir
atbildīgi par lekciju un nodarbību materiālu savlaicīgu (līdz plānotajam lekcijas
laikam) nosūtīšanu studentiem, izmantojot RARZI e-pasta (rarzi@apollo.lv)
starpniecību.
4. Saziņai ar studentiem izmantot WatsApp grupu kontaktus, Skype, e pastu. Docētāji ir
atbildīgi par šādas saziņas organizēšanu.
5. Kad RARZI izvēlēsies un nodrošinās noteiktu online konferences platformu saziņai ar
studentiem, docētāji tiks aicināti to izmantot.
6. Docētāji pieslēdzas online saziņas līdzekļiem vai izmanto e-pastu, lietojot savus
personiskos datorus. Tiem, kam nav šādas iespējas, jāizmanto RARZI datorklases vai
lasītavas pieslēgumus laikā, kas paredzēts lekciju plānā. (Lūgums pieteikties RARZI e
pastā)
7. RARZI darbinieki strādā attālināti.
8. Studentiem RARZI bibliotēka tiek uz laiku slēgta.
9. Docētāju darbs tiek apmaksāts atbilstoši darba līgumiem un nostrādātājām stundām.
Stundu uzskaite tiek veikta, pamatojoties uz RARZI e-pastā ienākošajiem
materiāliem, kas domāti studentu grupām.
10. RARZI darbinieku darbs tiek apmaksāts atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, saglabājot
vidējās darba samaksas apmēru summētā darba laika gadījumos, pamatojoties uz
ārkārtējās situācijas apstākļiem.
11. Lai kompensētu docētājiem un darbiniekiem radušos papildu izdevumus, kas saistīti
ar attālinātu pieslēgšanos dažādām platformām, nosaku papildus samaksu 15 EUR
mēnesī docētājiem, kam tiek veikta stundu uzskaite un darbiniekiem, kas strādā
attālināti.
12. Uzdodu nodrošināt regulāru (1 reizi nedēļā) telpu tīrīšanu un virsmu dezinfekciju.
13. Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 13. martā un ir spēkā līdz tā atcelšanai.
Žanete Narkēviča
RARZI direktore

