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Drošas darba vides vadlīnijas bibliotēkām 
13.05.2021. 

18.05.2021. 

26.05.2021. 

07.06.2021. 

09.06.2021. 

16.06.2021. 

 

Vadlīniju MĒRĶIS: 

1. Nodrošināt bibliotēku darba procesu nepārtrauktību, 

2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus,  

3. Saglabāt nodarbināto un apmeklētāju veselību. 

Drošas darba vides vadlīnijas bibliotēkām ir sagatavotas kā ieteicamais papildus materiāls 

bibliotēku direktoru/ vadītāju lietošanai, kamēr  ir veicami epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

 

 

I. Bibliotēkas direktora/vadītāja pienākumi 
 

1. Regulāri sekot līdzi valsts iestāžu sniegtajai informācijai saistībā ar ieviestajiem 

epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra 

(turpmāk SPKC)  interneta vietnē (https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtajām rekomendācijām un 

konkrētās pašvaldības rīkojumiem. 

2. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt bibliotēkas direktora/vadītāja  

rīkojumu atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem (MK 360 

”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), un 

pienācīgā kārtā iepazīstināt ar tiem darbiniekus. 

3. Bibliotēkas darbības nodrošināšanai (piemēram, grāmatu iegāde) norīkot darbiniekus 

doties darba braucienos  un/vai komandējumos pa Latviju, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības prasības (mutes un deguna aizsegu lietošana autotransportā un citās iestādēs, roku 

dezinfekcija). 

4. Doties komandējumos ārpus Latvijas, atbildīgi izvērtējot komandējuma nepieciešamību.  

Iespēju robežās komandējuma vietā izmantot citas komunikācijas formas vai atlikt to līdz 

epidemioloģiskās situācijas atvieglošanai. 

5. Atbilstoši Ministru kabineta  normatīvo aktu prasībai, norīkot atbildīgo personu (vienu 

vai vairākas), kas pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumiem. 

6. Izstrādāt dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanai bibliotēkā. 

7. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās bibliotēkas 

direktoram/vadītājam  nodrošināt attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba 

specifika to pieļauj, vienojoties par to ar darbinieku rakstveidā pie darba līguma. 

8. Bibliotēkas direktoram/vadītājam  zināt savas tiesības un pienākumus, kas jāievēro, lai 

bibliotēkas var droši strādāt un būtu skaidra komunikācijas starp bibliotēku un 

kontrolējošām institūcijām, tām veicot  pārbaudi (skatīt paškontroles jautājumus 

pielikumos). 

9. Ja darbā nodarbinātajam ir iespējams nokļūt tikai ar sabiedrisko transportu, bibliotēkas 

direktors/vadītājs  nosaka darbiniekiem elastīgo darba laiku tā, lai ierašanās darbā un 

došanās prom no darba notiktu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir pēc iespējas mazāks 

pasažieru skaits. Bibliotēkā elastīga darba laika piemērošanu nosaka darba kārtības 

https://spkc.gov.lv/lv/


 
 

2 
 

noteikumos vai darba līgumā un šajos dokumentos var tikt precizēts darba sākšanas, beigu 

laiks un  darbiniekiem sastādīts darba laika grafiks.  

10. *Bibliotēkas direktoram/vadītājam  savā bibliotēkā apzināt augsta riska kontaktu 

iespējas un samazināt to skaitu, apzinot darbiniekus, kuri  ir riska grupā. 

11. Bibliotēkas direktoram/ vadītājam  nodrošināt, ka persona, kura nelieto mutes un deguna 

aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista 

bibliotēkas telpās. 

12. Bibliotēkas direktors/vadītājs  ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības 

pasākumu ievērošanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

13. Bibliotēkas direktoram/vadītājam izvērtēt valsts apmaksātas darbinieku testēšanas iespējas 

epidemioloģisku indikāciju gadījumos, ja bibliotēkā ir konstatēts saslimšanas gadījums ar 

Covid 19 un izvērtēt nepieciešamību darbinieku veselības kontrolei izmantot rutīnas 

skrīninga testēšanas iespējas (https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19). 

14. Bibliotēkas direktors/vadītājs  atbalsta darbinieku brīvprātīgās vakcinācijas procesu. 

15. Bibliotēkas direktors/vadītājs  nosaka, ka darba vietā neuzturas personas: 

15.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

15.2. personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna; 

15.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19. 

 

 

 

II. Darba aizsardzības prasības bibliotēkām 
 

Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi saistītie pasākumi: 

1. Veikt bibliotēkā darba vides risku identificēšanu un vērtēšanu, ievērojot noteikto 

periodiskumu vai papildus esošiem risku vērtēšanas dokumentiem, sagatavot atsevišķu 

risku faktoru  vērtēšanu, novērtējot iespēju inficēties un saslimt ar Covid-19. 

2. Izstrādāt drošības pasākumus, izvērtējot un nosakot ventilācijas pielietošanas iespējas, 

individuālo aizsardzības līdzekļu-sejas un deguna aizsegu, vienreizējo cimdu, u.c.- izvēli 

un pielietošanu, dezinfekcijas līdzekļu izvēli un novietošanu, darba turpināšanai 

pandēmijas apstākļos un pēc tās atvēršanas apmeklētājiem. 

3. Veikt darba vietas iekārtojumu un darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19 risku, 

pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un pirms visu darbinieku atgriešanās 

darba vietās. 

4. Pirms darbības uzsākšanas  veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu (ja bija pārtraukta 

apmeklētāju apkalpošana darbība, vai darbinieki dīkstāvē, vai darbinieks nav darbā vietā 

vairāk par 60 dienām), instruktāžas laikā ievērojot epidemioloģisko drošību. Instruktāžu 

dokumentēt un informēt darbinieku par bibliotēkā noteiktajiem drošības pasākumiem. 

5. Strādājošiem bibliotēkā veikt darbinieku instruktāžu darba aizsardzībā, ievērojot normatīvo 

aktu prasības un noteikto periodiskumu. 

6. Veikt attālināti strādājošo strādājošu darbinieku pārvaldību, informēšanu, apmācību 

un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar datoru). 

7. Veikt nodarbināto praktisko apmācību, kā pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un bibliotēkā pielietotos kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas. Apmācību periodiski atkārtot. 

8. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā” (1.pielikums).  

 

 

III. Drošas darba vides vadlīnijas bibliotēkā 

 

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi: 

1. informēšana; 

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
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2. distancēšanās; 

3. higiēna; 

4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

1. Darbinieki darba telpās, t.sk. apmeklētāju telpas, lasītavas telpās, u.c.;  

1.1. Pirms darba sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu 

infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra). 

1.2. Darbiniekiem, katru dienu, uzsākot darbu, darba vietā mērīt ķermeņa temperatūru, 

izmantojot bezkontakta termometru, un, ja konstatēta paaugstināta temperatūra, 

nekavējoties pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās.  

1.3. Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēšanas, 

pēc kontakta ar citiem cilvēkiem. 

1.4. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu 

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

1.5. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. 

1.6. *Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir redzama akūtas elpceļu infekcijas 

simptomi. 

1.7. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar 

vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt 

rokas. 

1.8. Samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, 

tastatūras, peles, papīrs). 

1.9. Veikt regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un 

dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki 

bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas 

tualetēs, krāni), izmantojot  70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

1.10. No lasītājiem pieņemtās grāmatas novietot atsevišķā telpa un, ievērojot 

rekomendācijas, noturēt karantīnā 72 stundas. Rekomendējoši būtu centies karantīnas 

materiālus nekraut kaudzēs, tādējādi mazinot risku, ka vīruss var saglabāsies ilgāk par 

72h.  https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-

management/3.5-disinfecting-books 

1.11. Pieņemtās grāmatas un citus materiālus papīra formā  nav pakļaujamas citām 

darbībām, piemēram,  masveidā dezinficēt, veikt apstrādi ar UV gaismu un apstrādāt 

ar karstumu https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-

emergency-management/3.5-disinfecting-books. 

1.12. Bibliotēkas darbiniekiem darbā ar krājumu ievērot  vispārējus drošības pasākumus, 

mazgāt rokas pirms un pēc apstrādes vai lietot cimdus, krājuma apstrādes laikā lietot  

mutes un deguna aizsegu. 

1.13. No 1. jūnija būs iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt digitālu 

sertifikātu (turpmāk, darbspējīgs sertifikāts), kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 

pārslimošanas faktu. 

1.14. Ir veikti grozījumi MK 360 ”Epidemioloģiskās drošības prasības pasākumi Covid-19 

infekcijas ierobežošanai”, kas, tostarp no 15. jūnija, ļaus pulcēties vakcinētiem vai 

Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, samazinot epidemioloģiskās drošības prasības. 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai1.2.  

1.15. Ministru kabinets atbalstīja vairākas izmaiņas MK 360, “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas, tostarp no 15. jūnija, 

ļaus pulcēties vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem cilvēkiem, samazinot 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

1.16. Persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts, var: 

https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
https://www.nedcc.org/free-resources/preservation-leaflets/3.-emergency-management/3.5-disinfecting-books
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1.16.1. atrasties darba vietā darba telpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus un 

neievērojot 2 metru distanci; 

1.16.2. darba vietā darba telpā pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nelietojot mutes un 

deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci; 

1.16.3. neveikt Covid-19 diagnostikai obligāto rutīnas skrīninga testu darba 

pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības 

pazīmju; 

1.16.4. personas var piedalīties pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, nelietojot mutes un 

deguna aizsegu un neievērot 2m distanci. 

1.17. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī, ja telpā atrodas personas, par kurām nav 

informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs sertifikāts, ievērot divu metru distanci un lietot 

mutes un deguna aizsegus. 

1.18. Klātesošo personu pienākums ir pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrādīt 

sadarbspējīgu sertifikātu un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt 

šos sertifikātus. 

1.19. Sanāksmes rīkot: 

1.19.1. tiešsaistē, 

1.19.2. klātienē, sanāksmes laikā var nelietot mutes un deguna aizsegu un neievērot 2 

m distanci, ja visiem darbiniekiem ir darbspējīgs sertifikāts, 

1.19.3. klātienē, ievērot divu metru distanci un lietot mutes un deguna aizsegus, ja 

telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tai ir sadarbspējīgs 

sertifikāts. 

1.20. Darba vietās, kur tas ir iespējams, ievērot divu metru fizisku distanci. 

1.21. Ja iespējams, izveidot papildu aizsargbarjeras starp blakus strādājošiem darbiniekiem, 

piemēram, kā  pagaidu caurspīdīgas sienas/ekrānu. 

1.22. Prasības, lietot mutes un degun aizsegu un ievērot 2 m distanci, ievērot noteiktajās  

telpās jeb koplietošanas telpās. Ārtelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot. 

1.23. Kabinetā, citās telpās, strādāt pa vienam darbiniekam, ja tas nav iespējams: 

1.23.1. darbiniekiem lietot medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai 

auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi), 

1.23.2. novietot darba galdus vienu no otra 2 m attālumā; 

1.23.3. norobežot darba vietu no otras ar caurspīdīgu šķērssienu. 

1.24. Redzamās vietās izvietot informāciju, lai darbinieki pareizi lietotu mutes un deguna 

aizsegus un citus individuālās aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus 

Covid-19 saslimšanas ierobežošanai. 

1.25. Darba vietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lietot mutes un deguna 

aizsegu. 

1.26. Ierobežot darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas. 

*minētā prasība netiek reglamentēta ar normatīvo aktu.  

 

 

2. Drošas darba vides prasības bibliotēkā 
1. Pie ieejas bibliotēkā, labi redzamā vietā, izvieto: 

1.1.  piktogrammas un informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo 

cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā telpā, 

1.2. informāciju par  epidemioloģiskām prasībām. 

1.3. atbildīgās personas kontaktinformāciju. 

2. Pie ieejas nodrošināt roku dezinfekcijas iespējas. 

3. Telpās veikt 2 m marķējumus. 

4. Bibliotēkās nodrošināt grāmatu izsniegšanu, augstskolās studējošo individuālu 

apkalpošanu Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumi 
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Nr. 360,” Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. 

5. Organizēt apmeklētāju plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, grāmatu 

plauktiem, koplietošanas datoriem un citur, kur varētu notikt pastiprināta cilvēku 

pulcēšanās. 

6. Apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus. 

7. Organizēt bibliotēkas telpās vienmērīgu apmeklētāju plūsmu.  
8. Bibliotēkā iespēju  robežās,  ievērojot bibliotēkā noteiktās  mikroklimata prasības  krājuma  

saglabāšanai,  īsteno  pasākumus  gaisa  kvalitātes nodrošināšanai. Ja bibliotēka aprīkota ar  

automātisku  ventilācijas  sistēmu, tajā nodrošina vismaz 700 ppm CO2 koncentrācijas 

līmeni bibliotēkas telpās, neatkarīgi no tajās esošā apmeklētāju  skaita.  

9. Ja bibliotēkas telpas  ir vēdināmas tikai  mehāniski (atverot logus), vēdināšanu veic vismaz  

ik pēc divām stundām uz 15 minūtēm.  

10. Bibliotēka, iespēju  robežās, apmeklētājiem redzamā  vietā  izvieto  informāciju par  

īstenotajiem  pasākumiem  gaisa kvalitātes nodrošināšanai. 

11. *Veikt virsmu tīrīšanu un dezinfekciju,  ne retāk kā 1x 4 stundās, izmantojot 70% spirtu 

saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

12. *Pēc skaidras naudas norēķiniem veikt roku dezinfekciju pēc nepieciešamības, izmantojot 

70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

13. Bibliotēkā vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m² no publiski pieejamās teritorijas 

platības. 

14. Vienlaikus bibliotēkā atrasties ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko 

pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra 

15. Kontrolēt apmeklētāju skaitu bibliotēkā un pārtraukt apmeklētāju ienākšanu bibliotēkā, ja 

tiek sasniegts maksimālais atļautais apmeklētāju skaits. 

16. Bibliotēkās, mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās un iekštelpā,s vienai 

personai nodrošina ne mazāk kā 25 m² no publiski pieejamās telpu platības. 

17.  Ja publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m², vienlaikus telpā var atrasties tikai 

viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi. 

18.  Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās augstskolās studējošos apkalpo individuāli: 

18.1. nodrošinot divu metru distanci, 

18.2. vienai personai ne mazāk kā 25 m2 no lasītavas telpas platības, 

18.3. nosakot uzturēšanās laiku lasītavā ne ilgāk par divām stundām. 

19. * Bibliotēku darba laiks netiek saīsināts, var tikt mainīts, ievērojot bibliotēkas prioritātes.   

Bibliotēkas darba laiks var tikt saskaņots ar citu iestāžu darba laiks, ja bibliotēka atrodas 

vienā ēkā ar citām iestādēm. 

20. Labi redzamā vietā bibliotēkas iekštelpās izvietot šādu informāciju par piesardzības 

pasākumiem: 

20.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta 

pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības 

pazīmes; 

20.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 

nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 

20.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus; 

20.4. brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par 

mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). 

*minētā prasība netiek reglamentēta ar normatīvo aktu. 

21. Kultūrvietu un izstāžu norises vietā- bibliotēkā un  arhīvā, ir atļauta  radniecīgo mākslas un 

vēstures priekšmetu eksponēšanas vietu individuāla apmeklējumu pasākumi: 

22.1. kuros apmeklētāji piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī (turpmāk-auto 

pasākums) vai individuālajā peldlīdzeklī,  

22.2. epidemioloģiski drošu kultūras norišu izmēģinājumprojekti (pilotprojekti), 
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22.3. abu pasākumu organizēšana ir saskaņota ar Kultūras ministriju un Veselības 

ministriju, un kuru norises epidemioloģiskās drošības prasības saskaņojis Slimību 

profilakses un kontroles centrs 

22. Telpās pasākumā drīkst piedalīties ne vairāk kā 300 personas, pasākumos ārā – ne vairāk 

kā 500 personas. 

 

 

IV. Ierobežojumi bibliotēkas apmeklētājiem 

 

1. Bibliotēkas apmeklējumu ieteicams pieteikt, izmantojot iepriekšēju reģistrāciju. 

2. Apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci: 

2.1. izņemot vienas mājsaimniecības locekļus, 

2.2. vecākus un viņa nepilngadīgos bērnus, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā. 

3. Veikt roku dezinfekciju, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

4. Pareizi lietot mutes un deguna aizsegu:  

4.1. izņemot  bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu,   

4.2. personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega 

lietošanai 

5. Bibliotēkā nesniedz pakalpojumus personām, kuras neievēro epidemioloģiskās drošības 

prasības, tai skaitā pareizi nelieto sejas un deguna aizsegu. 

6. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic bibliotēkas darbinieki. 

 

VI. Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi 
 

1. Iepazīties ar rīkojumu par atbildīgās personas norīkošanu. 

2. Informācijai par atbildīgo/ām personu/ām bibliotēkā jābūt novietotai redzamā vietā, 

norādot atbildīgās personas kontakttelefona numuru. 

3. Atbildīgai personai: 

3.1. atrasties bibliotēkas darbības laikā uz vietas,  

3.2. *vai sazināties 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas aicinājuma, 

3.3. zināt savus pienākumus,  

3.4. *kontrolēt pārējo darbinieku rīcību, ievērojot epidemioloģiskās situācijas prasības, 

3.5. zināt bibliotēkā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanai, 

3.6. kā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanai, 

3.7. sniegt informāciju uzraudzības un kontroles iestādes darbiniekiem pārbaudes laikā. 

4. Apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas 

saslimšanas pazīmes, ievērojot Slimību un profilakses kontroles centra interneta vietnē 

(https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtās rekomendācijas kontaktpersonu identificēšanai, atbildīgai 

personai sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt SPKC noteiktajā kārtībā, (4. 

pielikums) 

5. Ja darbiniekam tiek konstatēta saslimšana ar Covid-19, personas, kuras bijušas ciešā 

kontaktā ar saslimušo darbinieku un atzītas par kontaktpersonu, tiek nosūtītas mājas 

karantīnā. Šādos gadījumos par darbinieka atgriešanos darbā lemj ārsts. 

*minētā prasība netiek reglamentēta ar normatīvo aktu. 

 

 

 

 

https://spkc.gov.lv/lv/
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Izmantotie resursi: 

Latvijas republikas tiesību akti, “Likumi.lv”, m.l. 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 360,” Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

 

Slimību kontroles un profilakses centrs, m.l. : 
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas 

 

Ekonomikas ministrija, m.l. : 

https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana 

 

Veselības ministrija, m.l: 

https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-covid-19-ierobezosanai 

 

Labklājības ministrija: 

https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardziba 

 

Satiksmes ministrija, m.l. 

https://www.sam.gov.lv/lv/covid-19 

 

 

Kultūras ministrija, m.l. 

https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19 

 

Strādā vesels. m.l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://www.spkc.gov.lv/lv/rekomendacijas
https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana
https://www.vm.gov.lv/lv/rekomendacijas-covid-19-ierobezosanai
https://www.lm.gov.lv/lv/darba-aizsardziba
https://www.sam.gov.lv/lv/covid-19
https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19
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1.pielikums. 

Bibliotēku pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā 
 

Bibliotēka……………… 

datums…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p

.k. 

Jautājumi Jā Nē Piezīmes٭ 

1. Bibliotēkā ir darba aizsardzības speciālists  

vai darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā ir 

piesaistīta kompetenta institūcija vai kompetentais speciālists  

   

2. Ir papildināti darba kārtības noteikumi un/vai ir izstrādāti darba 

devēja rīkojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai 

   

3. Darbinieki ir iepazīstināti ar darba kārtības noteikumiem un/vai 

rīkojumiem 

   

4. Ir norīkota/s atbildīgā/s persona/s, kas pieņem lēmumus 

situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas 

pasākumiem 

   

5. Ir veikts darba vides risku novērtējums     

6. Darba vides risku novērtējums atbilst faktiskajiem apstākļiem 

darba vidē  

   

7. Darbinieki ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu     

8. Ir veikta attālināti strādājošu darbinieku informēšana, apmācība 

un instruēšana par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar 

datoru);  

   

9. Ir sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns     

10. Darbiniekiem ir nodrošināti nepieciešamie individuālie 

aizsardzības līdzekļi (sejas maskas, cimdi, u.c.) un dezinfekcijas 

līdzekļi pietiekošā daudzumā 

   

11. Darbinieki ir instruēti darba aizsardzībā un apmācīti darba 

aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba 

veikšanu  

   

12. Ir veikta nodarbināto praktiskā apmācība kā pareizi lietot 

individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskas, cimdus, u.c.) 

un uzņēmumā  izmantotos dezinfekcijas/mazgāšanas  līdzekļus 

   

13. Darbiniekiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija (info 

materiāli, infogrammas, citi vizuālie materiāli) par 

epidemioloģiskām drošības prasībām darba laikā 
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 2.pielikums. 

 

Bibliotēkas pašpārbaudes lapa epidemioloģisko prasību ievērošanai 

 
Nr. Jautājums Vērtējums Piezīmes 

1. Ir sagatavots rīkojums par atbildīgo personu  Jā   Nē  

2. Atbildīgā persona ir iepazinusies ar rīkojumu  Jā   Nē  
3. Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta 

apmeklētāju skaita kontrole 
 Jā   Nē  

4. Ir izstrādāta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, 

lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un 

novērstu pastiprinātu darbinieku  pulcēšanos: 

 Jā   Nē  

5. Pie ieejas bibliotēkā ir norādīts atļautais 

apmeklētāju skaits 
 Jā   Nē  

6. Informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir 

norādīta arī svešvalodās 
 Jā   Nē  

7. Informācija par atbildīgo personu izvietota labi 

redzamā vietā 
 Jā   Nē  

8. Bibliotēkas darbības laikā ir sasniedzama Atbildīgā 

persona, kas organizē drošības prasību izpildi 
 Jā   Nē  

9. Atbildīgā persona, pēc uzraudzības iestādes 

pieprasījuma, uzrāda epidemioloģiskās drošības 

prasībām atbilstošu dokumentāciju 

 Jā   Nē  

10. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma, objektīvi 

pārbaudāmā veidā pierāda pārbaudes laikā esošā 

apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam 

maksimālajam apmeklētāju skaitam 

 Jā   Nē  

11. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma bibliotēkā 

vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju 

pulcēšanās 

 Jā   Nē  

12. Bibliotēkā ieeja ir atdalīta no izejas, ja to pieļauj 

infrastruktūra 
 Jā   Nē  

13. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām un 

izejām 
 Jā   Nē  

14. Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna 

aizsegu pareiza lietošana: 
 Jā   Nē  

15. Bibliotēkas darbinieki pareizi lieto mutes un deguna 

aizsegus: 
 Jā   Nē  

 

* Prasības izriet no 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai  

 

Ja uz visiem apgalvojumiem atbilde ir “Jā” attiecīgās prasības ir izpildītas, ja kādā no 

punktiem atbilde ir “Nē”, nekavējoties jānovērš konstatētā neatbilstība 

 



 
 

10 
 

 

 

3.pielikums. 

 

Rīkojums par atbildīgo personu, sagatave 
 

Bibliotēkas nosaukums……….. 

rekvizīti…………….. 

Adrese………………. 

 

 

RĪKOJUMS 

 

                                          

datums……………..                                                                                                        Nr. 

 

Par atbildīgās personas iecelšanu, kas organizē  

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu 
 

 

Lai  mazinātu  uzņēmumā iespēju  izplatīties Covid-19 infekcijai, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360  “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi”, par atbildīgo 

personu/ām  nozīmēju /Vārds Uzvārds, amats/ 

…………………………………………………………………………………… 

 

1. Atbildīgās personas pienākumi: 

1.1. atrasties uzņēmumā tā darbības laikā; 

1.2. ja atbildīgā persona neatrodas uzņēmumā uz vietas, viņai  ierasties uzņēmumā 

30 minūšu laikā pēc uzraudzības un kontroles iestādes uzaicinājuma 

saņemšanas. 

1.3. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniegt 

nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu 

īstenošanu; 

1.4. pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā 

veidā identificēt un norādīt kontroles laikā uzņēmumā esošo apmeklētāju 

skaitu; 

1.5. apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam 

novērotas saslimšanas pazīmes ar Covid-19  (kontaktpersonas); 

1.6. sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt Slimību kontroles un 

profilakses centrā noteiktajā kārtībā. 

2. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi redzamā vietā, norādot 

atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu. 

 

 

 

Bibliotēkas direktors/vadītājs                                               /vārds, uzvārds/ 

 

Iepazinās:                                                                                                          /vārds/uzvārds/ 
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4.pielikums 

 

Covid-19 inficētas personas kontaktpersonu saraksts 

Papildinformācija: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-

covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai        

Iestādes/objekta 

nosaukums 

Objekta/Iestādes 

pārstāvis 

Saraksta izveidošanas 

datums 

Saslimusī persona (ja 

pieejams) 

     

vārds uzvārds tālrunis e-pasts 
 

     

     

       

Nr.p.k

. 

Vārds Uzvārds Personas 

Kods 

Pēdējā 

kontakta 

datums  

(dd.mm.gggg

) 

Tālruni

s 

Komentār

i 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Informāciju sūtīt uz;  kontaktpersona@spkc.gov.lv 

 

mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv

