


Par attālinātā darba veikšanu

Par ar darba aizsardzību saistīto procesu dokumentēšanu t.sk., instruktāžu

parakstīšanu ar elektronisko parakstu

Par pašnodarbinātā darba drošības prasībām, par viņu sadarbību ar

ģenerāluzņēmu, lai nodrošinātu darba azisardzības prasību

ievērošanu

Darba aizsardzības struktūras precizēšana lielajos, bīstamo nazaru uzņēmumos

Uzņēmuma darbā iesaistītie cita darba devēja nodarbinātie saņemtu instruktāžu

un vispārīgu informāciju par darba aizsardzību uzņēmumā pirms darba

uzsākšanas

Darba aizsardzības likums
Pēc 01.07.2020



Inficēšanās, slimības simptomi

Aizsardzības līdzekļu iedarbība uz lietotāju 
(dezinfekcijas līdzekļi, cimdi...)

Darbs izolācijā, pašorganizēšanās

Psihoemocionālie momenti
apjukums, neticība, neziņa, visi kopā mājās 24/7, kā veikt darbu, vai būs līdzekļi 

dīkstāves gadījumā, ja darba vieta likvidēsies

Darba aizsardzības speciālista nozīmes pieaugums

Risku identificēšana un novērtēšana

Situācijas 

jaunie riski







Covid-19 un 

likumdošana un 

normatīvie akti

Likumi.lv

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas

likums

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums

Mk noteikumi Nr. 360

«Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai», aktuāla informācija

https://likumi.lv/ta/tema/covid-19

aktuāla informācija, visu pieņemto dokumentu saraksts, 

uzskaite

SPKC https://www.spkc.gov.lv/lv/darba-devejiem

stradavesels.lv http://stradavesels.lv/materiali/



Materiāli

Darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība

http://stradavesels.lv/Uploads/2020/04/30/EU_guidance_COVID_19_LV.pdf

Juridiski nesaistošo pamatnostādņu mērķis ir palīdzēt darba

devējiem un darba ņēmējiem uzturēt drošību  un  saglabāt  veselību 

darba  vidē,  kas ir būtiski  mainījusies  Covid-19  pandēmijas  dēļ

Pamatnostādnēs ir sniegti ieteikumi par tālāk norādītajiem jautājumiem:

Riska novērtēšana un attiecīgi pasākumi:

• Darbinieku iesaistīšana

• Rūpes par saslimušiem darbiniekiem

• Plānošana un mācīšanās nākotnei

• Pienācīga informētībaInformācija nozarēm un profesijām



Rekomendācijas 

darba devējiem

Atgriežoties Latvijā no valstīm, kurās ir augsta saslimstība ar Covid-

19, OBLIGĀTI ir jāievēro 10 dienu pašizolācija!

Ja persona bijusi ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas pacientu, saskaņā 

ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa nosacījumu 

personai tiek noteikta mājas karantīna. 

Darbinieks informē darba devēju par noteikto režīmu.

Ja darba devējam pastāv bažas, ka darbinieks var radīt risku 

citu darbinieku un klientu veselībai:

• nodrošināt attālināto darbu jeb darbu no mājām, ja tas iespējams;

• ražošanas uzņēmumiem slēgt uzņēmumu vai tā daļu un pieteikt 

darbiniekiem Covid 19 analīzes;

• ievērot SPKC dotos norādījumus.

Darbavietā-ievērot vadlīnijās dotos pamatnorādījumus drošai darba videi un 

veikt izmaiņas darba vidē, cik to atļauj ražošanas tehnoloģija



SPKC nosaka

kontaktperson

u (personu, 

kuras bija 

pakļautas 

inficēšanās 

riskam) loku

MĀJAS KARANTĪNA KONTAKTPERSONĀM
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-

kontaktpersonam

Kontaktpersonas

primāro medicīnisko 

pārbaudi, 

laboratorisko pārbaudi 

un medicīnisko 

novērošanu

dzīvesvietā organizē 

kontaktpersonas 

ģimenes ārsts

Mājas karantīnu- 14

dienas-

kontaktpersonas var 

pārtraukt tikai ar 

ģimenes ārsta atļauju 

veicot testu 10. dienā 

un saņemot negatīvu 

rezultātu

VAI Mājas 

karantīnu- 14

dienas-

kontaktpersonas 

var pārtraukt tikai 

ar ģimenes ārsta 

atļauju 14.dienā



Personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās

vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir

epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies

paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku

darbnespējas lapa netiek izsniegta

PAŠIZOLĀCIJA
https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-

kontaktpersonam



Medicīniskās maskas aizsedz muti, degunu un zodu, 

pasargājot valkātāju no lielu elpceļu pilienu 

iekļūšanas mutē un degunā

Galvenokārt ir paredzētas veselības aprūpes 

darbiniekiem, lai pasargātu viņus no iespējamas 

inficēšanās saskarsmē ar slimiem cilvēkiem. 

Var lietot arī inficēti cilvēki, lai pasargātu citus un 

ierobežotu infekcijas tālāku izplatīšanos.

Medicīniskās sejas 

maskas un respiratori



Maskas ir izgatavotas no auduma, citiem

tekstilmateriāliem vai citiem materiāliem, piemēram, 

papīra.

Pašdarinātās sejas maskas tāpat kā jebkurš sejas

pārklājs ir mazāk efektīvas kā medicīniskās maskas. 

Higiēniskās maskas neierobežo infekcijas

ierobežošanu, tās nodrošina papildus drošību

sabiedriskās vietās

Šūta auduma sejas maska 

vai higiēnas maska



Regulāri 
mazgā vai 
dezinficē 
rokas

Neaiztiec 
seju ar 
netīrām 
rokām

Ja klepo vai 
šķaudi, dari to 
salvetē vai 
elkonī

Ievēro 2m 
distanci

Sejas maska neaizvieto galvenos

profilakses un higiēnas pasākumus



Kolektīvie 

aizsardzības līdzekļi

• Attāluma atzīmes, marķēšana

• Norobežojošas caurspīdīgas sienas

• Ķermeņa temperatūras mērītāji

• Roku dezinfekcijas automātiskās 

ierīces ar dezinfekcijas līdzekļu 

šķīduma dozatoru

• Kustību virziena plūsmu noteikšana

• Ventilācijas uzlabošana

• Virsmu dezinfekcija

Individuālie aizsardzības 

līdzekļi

• Cimdi-vienreizējie

• Respiratori

• Sejas vairogi

• Aizsargbrilles

• Aizsargapģērbs

• Aizsargapavi, bahilas

• Roku dezinfekcijas līdzekļi



Darba devējs

• Pārdomāt ražošanas tehnoloģiju, iespējamos valsts atbalsta

mehānismus

• Veikt uzņēmuma darbības precīzu analīzi

• Darba maiņas, plūsma, darba laika nobīde, pusdienu laiki, 

atbraukšana u.c.

• Izvērtēt mācību iestāžu darbu, to iespējas un procesus, ko var 

pārņemt uzņēmuma darbībā

• Izejvielu, komplektējošo daļu uzkrājumi, piegādes, transports, 

robežas, pašizolācija, karantīna

• Realizācija, naudas plūsma, sadarbības partneri, komandējumi

• Sadarbība ar speciālistiem, vienotas rīcības izstrāde un 

realizācija



Darba 

aizsardzības 

speciālists

• Izvērtēt riskus, informāciju, palīdzību, līdzekļus

• Organizēt drošu darba vidi

• Pārvērtēt darba vides riskus, marķēt darba vidi, informēt

darbiniekus par riskiem

• Sagatavot individuālos aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļus, 

ziepes, vienreizējos cimdus izvēlētam laika periodam

• Regulāri apmācīt darbiniekus pareizi lietot noteiktos

aizsardzības līdzekļus

• Saplānot drošības pasākumus, plānot papildus līdzekļus

drošības nodrošināšanai

• Apzināt reālos drošības pasākumus un ražošanas procesu

optimizāciju, iepazīstoties ar citu uzņēmumu pieredzi, labo

praksi



Konsultācijas

laima.beroza@lddk.lv

+371 29471506

Laima Beroza

LDDK darba drošības 

eksperte


