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Drošas darba vides vadlīnijas tirdzniecības nozarei 
 
13.05.2021. 
31.05.2021. 
02.06.2021. 
 
MĒRĶIS 

Nodrošināt: 

1. uzņēmumu darba procesu nepārtrauktību,  

2. samazināt Covid-19 inficēšanās riskus darba kolektīvā,  

3. saglabāt nodarbināto un klientu/apmeklētāju veselību. 

Drošas darba vides vadlīnijas tirdzniecības nozarei ir sagatavots kā ieteicamais papildus 

materiāls tirdzniecības nozares lietošanai, kamēr  ir veicami epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

 

 

I. Uzņēmuma vadības pienākumi 

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

drošības pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk SPKC)  

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

2. Papildināt darba kārtības noteikumus un izstrādāt darba devēja rīkojumu atbilstoši  

Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajiem Covid-19 izplatības 

ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem, un iepazīstināt ar tiem darbiniekus. 

3. Tirdzniecības dalībniekam iecelt atbildīgo personu, kas organizē epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā.  Informācija (minētās atbildīgās 

personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju) par atbildīgo personu izvietotot 

labi redzamā vietā. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās nodrošina attālinātā darba 

iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to pieļauj, vienojoties par to ar 

darbinieku rakstveidā pie darba līguma.  

5. Darba devējam ir jāzina uzņēmēja tiesības, prasības  un pienākumi, kas jāievēro, lai 

uzņēmums var droši strādāt un būtu skaidra komunikācijas starp uzņēmumu un 

kontrolējošām institūcijām, paškontroles jautājumus skatīt pielikumos. 

6. Darba devējs apņemas pielietot elastīgu darba grafiku, plānot darbinieku plūsmu 

uzņēmumā, lai maksimāli ierobežotu vienlaicīgu vairāku darbinieku pulcēšanos 

koplietošanas telpās. 

7. Ja uzņēmuma specifika neļauj pilnībā ievērot distancēšanās prasības tirdzniecības 

vai citās koplietošanas telpās, uzņēmuma vadība cenšas darbiniekus sadalīt 

atsevišķās grupās un novērst šo grupu savstarpēju kontaktēšanos. 

8. Darba vietā neuzturas personas: 

8.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

8.2. personas, kam noteikta pašizolācija vai mājas karantīna; 

8.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19. 

 

 

II. Darba aizsardzības prasības uzņēmumā 
1. Veikt regulāru tirdzniecības uzņēmumā darba vides risku identificēšanu un 

vērtēšanu, ņemot vērā noteikto vērtēšanas periodu  vai sagatavot atsevišķu risku 
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faktoru novērtējumu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, uzsverot iespēju un 

risku inficēties un saslimt ar Covid-19. 

2. Informēt darbiniekus par darba vides riska faktoriem un paredzētajiem pasākumiem 

inficēšanās riska samazināšanai un epidemioloģiskās drošības pasākumiem. 

3. Izstrādāt drošības pasākumus (par kolektīvo aizsardzības līdzekļu un individuālo 

aizsardzības līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu) darba atsākšanai pēc 

tirdzniecības uzņēmuma slēgšanas perioda. 

4. Pirms darba pilnīgas atsākšanas un darbinieku atgriešanos darbā pielāgot darba vidi 

un veikt darba organizāciju tā, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās risku. 

5. Pirms darbības uzsākšanas  veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu (ja bija 

pārtraukta uzņēmuma darbība, vai darbinieki dīkstāvē, vai darbinieks nav darbā 

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

Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku par uzņēmumā noteiktajiem 

drošības pasākumiem. 

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

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

7. Veikt nodarbināto praktisko apmācību pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, un veikt apmācības par higiēnas prasību ievērošanu. Apmācību periodiski 

atkārtot. 

8. Iepazīties un aizpildīt “Uzņēmuma pašvērtējuma anketu darba aizsardzībā”    

(1.pielikums). 

 

III. Vispārējās drošas darba vides nodrošināšanas prasības tirdzniecības 

vietām. 

Drošākas tirdzniecības nosacījumi visām tirdzniecības vietām – gan veikaliem, 

tirgiem, gan jo īpaši tirdzniecības centriem, ietver efektīvāku apmeklētāju plūsmas 

kontroli un stingras fiziskās distancēšanās prasības, pastiprinātu tirgotāju atbildību 

un pienākumus apmeklētāju plūsmas kontrolei, pastiprinātu kontroli un augstu 

atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu. 

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

1. informēšana; 

2. distancēšanās; 

3. higiēna; 

4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

1. Vispārējās drošas darba vides vadlīnijas darba vidē (tirdzniecības uzņēmumā) 

1.1. Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par 

maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties 

tirdzniecības vietā. 

1.2. Roku dezinfekciju nodrošināšana pie ieejas veikalā ar 70 % spirtu saturošu 

dezinfekcijas līdzekli. 

1.3. Pircēju vienvirziena  kustības organizēšana, kur tas ir iespējams. 

1.4. 2m distances nodrošināšana starp pircējiem. 

1.5. Izvietot 2 m atzīmes uz grīdas pie plauktiem, apkalpošanas letēm, pie kases. 

1.6. Pēc iespējas uzstādīt caurspīdīgas barjeras pie apkalpošanas letēm un kases. 

1.7. Veikt atbilstošu  telpu vēdināšanu, esošās ventilācijas izmantošana 

tirdzniecības telpas. 
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1.8. Veikt regulāru virsmu dezinfekciju, tajā skaitā arī iepirkumu grozu un ratu 

rokturi un citas virsmas, kuras visbiežāk aizskar klienti.  

1.9. Uzraudzīt, lai veikala apmeklētāji un darbinieki pareizi lieto mutes un deguna 

aizsegu un ievēro distanci. 

1.10. Ievērot aizliegumu ārpus tirdzniecības vietām reklamēt speciālos 

piedāvājumu, kas ir īsāki par 7 dienām, un kas varētu motivēt 

apmeklētājus/klientus tūlītēji (nekavējoties) doties un uzturēties tirdzniecības 

vietā, 

1.11. Aprēķināt maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā 

un to novietot labi redzamā vietā (https://likumi.lv/ta/id/315304-

epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai). 

1.12. Aizpildīt Tirdzniecības vietas (struktūrvienības) pašpārbaudes lapas, 

(2.pielikums).  

1.13. Iepazīties ar kontrolējošo institūciju kontroles lapās esošiem 

jautājumiem (sk.3.pielikums). 

 

2. Veikals līdz 100 m2 un veikali, kas tirgo preces aiz letes vai salonveikals 

2.1. Tirdzniecības vietā nodrošināt ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu 

platības. ja tirdzniecības vietas publiski pieejamā platība ir mazāka par 25 m2, 

tajā vienlaikus var atrasties viens apmeklētājs. 

2.2. Aprēķinot atļauto apmeklētāju skaitu veikala telpās, pieļaujama aritmētiska 

matemātiskā skaitļa noapaļošana uz augšu (https://likumi.lv/ta/id/315304-

epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-

ierobezosanai). 

2.3. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošinaāt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties veikalā. 

2.4. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties veikalā. 

2.5. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam ievērot, ka pircēji tirdzniecības vietā 

kopā var ienāk vairāk kā viens apmeklētājs. 

2.6. Nodrošināt, ka veikalā tiek ievērota 2 m distancēšanās, ja distancēšanās 

ievērota netiek, veikala darbiniekiem  aizrādīt par to. 

2.7. Atļauts pie tirdzniecības vietām izvietot reklāmas materiālus. 

 

Par tirdzniecības centru uzskatāma tāda pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai 

iekārtota ēka, kas vienlaikus atbilst 2 kumulatīviem kritērijiem:  

1) kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir vismaz 10 000m2 

2) atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai 

pakalpojuma sniedzēji. 

MK noteikumi N.360, paredz, ka no 2021.gada 7.aprīļa pastiprinātas drošības 

apstākļos darbu klātienē ir tiesīgi veikt visi veikali ārpus tirdzniecības centriem 

un veikali tādos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir 

līdz 7000 m2. 

 

 

 

 

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://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://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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3. Veikals no 100 m2 līdz 2000 m2 

3.1. Tirdzniecības vietā vienam klientam nodrošināt ne mazāk kā 25 m2 no publiski 

pieejamās telpu platības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-

drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai). 

3.2. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma tām 

tiek sniegta operatīva informācija par pircēju skaitu tirdzniecības vietā. 

3.3. Apmeklētājus ielaist veikalā tikai ar iepirkumu groziem un vai ratiņiem                

(attiecas tikai uz tiem veikaliem, kuros pēc tirdzniecības tehnoloģijas ir 

paredzēti ratiņi vai groziņi). Pircējs var pārvietoties bez iepirkuma groziņa vai 

ratiem, ja tirdzniecības vietā tiek nodrošināta pircēju skaita uzskaite. 

3.4. Nodrošināt 2 m distancēšanos, ja distancēšanās ievērota netiek, veikala 

darbiniekiem vai apsardzei aizrādīt par to. 

3.5. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties veikalā. 

3.6. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam ievērot, ka pircēji tirdzniecības vietā un 

tirdzniecības centrā kopā var ienāk vairāk kā viens apmeklētājs. 

3.7. Nodrošināt, ka veikalā tiek ievērota 2 m distancēšanās, ja distancēšanās 

ievērota netiek, veikala darbiniekiem  aizrādīt par to. 

3.8. Atļauts pie tirdzniecības vietām izvietot reklāmas materiālus. 

3.9. Apmeklētāju plūsmu organizēt, nenodalot ieeju no izejas, ja tirdzniecības 

vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves tirdzniecības 

vietai (prasība ir izpildīta arī gadījumā, ja ir virpuļdurvis). 

 

4. Veikals virs 2000 m2 

4.1. Tirdzniecības vietā uz vienu pircēju nodrošināt ne mazāk kā 25 m2no pieejamās 

telpu platības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-

pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai). 

4.2. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam aprēķināt pircēju skaitu tirdzniecības 

vietā un nodrošināt pircēju skaita kontroli tirdzniecības vietā. 

4.3. Pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma, tām sniegt operatīvo 

informāciju par pircēju skaitu tirdzniecības vietā.  

4.4. Klientus veikalā ielaist tikai ar iepirkumu groziem un vai ratiņiem               

(attiecas tikai uz tiem veikaliem, kuros pēc tirdzniecības tehnoloģijas ir 

paredzēti ratiņi vai groziņi). Klientu plūsmu var regulēt arī apsardzes 

darbinieks. 

4.5. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties veikalā. 

4.6. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam ievērot, ka pircēji tirdzniecības vietā un 

tirdzniecības centrā kopā var ienāk vairāk kā viens apmeklētājs. 

4.7. Nodrošināt, ka veikalā tiek ievērota 2 m distancēšanās, ja distancēšanās 

ievērota netiek, veikala darbiniekiem  aizrādīt par to. 

4.8. Atļauts pie tirdzniecības vietām izvietot reklāmas materiālus. 

4.9. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt, ka tiek ievērota 2 m 

distancēšanās, ja distancēšanās ievērota netiek, veikala darbiniekiem vai 

apsardzes darbiniekiem aizrādīt par to. 

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://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


 

5 
 

4.10. Tirdzniecības dalībniekam kontrolēt apmeklētāju plūsmu pie 

tirdzniecības vietas ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības 

zālē vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās. 

4.11. Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam nodrošināt 2m distances 

marķējumu pirms kasēm. 

4.12. Apmeklētāju plūsmu organizēt, nenodalot ieeju no izejas, ja 

tirdzniecības vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves 

tirdzniecības vietai (prasība ir izpildīta arī gadījumā, ja ir virpuļdurvis). 

 

 

5. Tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 

7000 m², ir atvērti darbībai,  
5.1. nodrošinot papildu esošajiem drošības pasākumus: 

5.1.1.  mutes un deguna aizsegu lietošana,  

5.1.2. 2m distances nodrošināšu; 

5.1.3. informāciju pie ieejas par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu,  

nodrošinot, ka tirdzniecības centrā neatrodas vairāk apmeklētāju, kā 

atļauts (summa no tirdzniecības vietās atļautā skaita, 

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

covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai, 

5.1.4. apmeklētāju plūsmas kontroli pie ieejas/izejas un koplietošans telpās 

5.2. Pēc uzraudzības un kontroles iestādes pieprasījuma, tām sniegt operatīvo 

informāciju par pircēju skaitu tirdzniecības vietā.  

5.3. Klientus tirdzniecības centra veikalā ielaist tikai ar iepirkumu groziem un vai 

ratiņiem (attiecas tikai uz tiem veikaliem, kuros pēc tirdzniecības tehnoloģijas 

ir paredzēti ratiņi vai groziņi). Klientu plūsmu var regulēt vai kontrolēt arī 

apsardzes darbinieks. 

5.4. Nodrošināt apmeklētāju plūsmas kontroli pie ieejas/izejas un koplietošanas 

telpās, 

5.5. Ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju plūsmas uzskaites iekārta. 

5.6. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt pircēju skaita kontroli 

tirdzniecības vietā, nosakot maksimālo personu skaitu, kas vienlaikus var 

atrasties veikalā. 

5.7. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam ievērot, ka pircēji tirdzniecības vietā un 

tirdzniecības centrā kopā var ienāk vairāk kā viens apmeklētājs. 

5.8. Nodrošināt, ka veikalā tiek ievērota 2 m distancēšanās, ja distancēšanās 

ievērota netiek, veikala darbiniekiem  aizrādīt par to. 

5.9. Atļauts pie tirdzniecības vietām izvietot reklāmas materiālus. 

5.10. Tirdzniecības centram nodrošināt atbilstošu telpu ventilāciju. 

 

6. Tirgus pārvaldītājs (slēgta tipa ēka tirgus teritorijā, kas iekārtota pastāvīgai un 

sistemātiskai tirdzniecībai un kurā darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki) 

6.1. Vienam apmeklētājam tirgus paviljonā nodrošināt ne mazāk kā 25 m2 no 

publiski pieejamās telpu platības. 

6.2. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam ievērot, ka pircēji tirgū (iekštelpās) 

kopā var ienāk vairāk kā viens apmeklētājs. 

6.3. Nodrošināt, ka tirgū tiek ievērota 2 m distancēšanās, ja distancēšanās ievērota 

netiek, veikala darbiniekiem  aizrādīt par to. 

6.4. Atļauts pie tirgū izvietot reklāmas materiālus. 

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
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6.5. Pie ieejas labi redzamā vietā izvietot informāciju, tai skaitā svešvalodās, par 

maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirgus 

paviljonā. 

6.6. Kontrolēt apmeklētāju plūsmu pie tirgus paviljona ieejām un izejām (iekštelpās 

un ārtelpās), gaiteņos un citur, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās, 

kur iespējams, organizēt vienvirziena kustību. 

6.7. Notiekot tirdzniecībai ārtelpās, pārdevēji un apmeklētāji var nelietot mutes un 

deguna aizsegus. 

 

7. Ielu tirdzniecības organizēšana ārtelpā, t.sk. āra gadatirgu organizēšana, kur 

jāievēro šādas drošības prasības 

7.1. Apmeklētāji un pārdevēji var  nelietot mutes un deguna aizsegus, ja uzturās 

ārtelpā. 

7.2. Ielu tirgotāju skaitu nosaka konkrētās pašvaldības dome. 

7.3. Pašvaldības domei ir tiesības ielu tirdzniecības jomā noteikt maksimāli 

pieļaujamo tirdzniecības dalībnieku skaitu ielu tirdzniecības organizēšanas 

vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

7.4. Ielu tirdzniecības vietas strādā, saglabājot prasību nodrošināt epidemioloģiski 

drošu iepirkšanās vidi: organizēt apmeklētāju kustību, nepieļaut drūzmēšanos. 

7.5. Izveidojot noslēgta tipa tirdzniecības vietas jeb teltis, tirdzniecības dalībnieki 

aicināti nodrošināt, ka : 

7.5.1. slēgtas sienas laukums veido ne vairāk kā 50-75% no kopējā 

tirdzniecības vietas sānu sienu slēgtā laukuma, 

7.5.2. tiek organizēta vienvirziena apmeklētāju kustība. 

7.5.3. nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. 

7.6. Ielu tirdzniecības organizēšanas vietā netiek rīkoti izklaides pasākumi 

(piemēram, tematiski svētki, atrakcijas),  

7.7. Ielu tirdzniecības organizators nodrošina fizisku ielu tirdzniecības 

organizēšanas vietas norobežošanu (piemēram, ar žogu, norobežojošām 

lentēm, barjerām). 

 

 

8. Darbinieku pienākumi  
8.1. Pirms došanās uz darba, darbiniekam regulāri mērīt savu ķermeņa temperatūru 

un novērot savu pašsajūtu. Ja no rīta ir konstatēta paaugstināta ķermeņa 

temperatūra vai akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, 

elpas trūkums, iesnas), uz darbu nedoties un palikt mājās, kā arī sazināties ar 

uzņēmuma vadību un savu ģimenes ārstu, turpmāko darbību nolemšanai. 

8.2. Pakalpojumu sniedzējam (darbiniekiem) uzsākot darbu, uzņēmuma telpās 

jāveic veselības novērošana, t.sk. temperatūras bezkontakta mērīšana un 

jāsagatavo noteiktie individuālie aizsardzības līdzekļi-sejas un deguna aizsegi,  

vienreizlietojamie cimdi.  

8.3. Telpās atrodoties vairāk par vienu personu, lietot mutes un deguna aizsegu.  

8.4. Zināt, kur tirdzniecības uzņēmumā atrodas roku un virsmu dezinfekcijas 

līdzekļi, kas satur 70 %spirta, un tos izmantot. 

8.5. Sasveicināties bez sarokošanās. 

8.6. Ievērot personīgo higiēnu, ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams 

dezinficēt rokas ar 70% spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.  
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8.7. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām 

rokām. 

8.8. Ievērot respiratoro higiēnu - klepot un šķaudīt saliektā elkonī vai vienreizējās 

lietošanas salvetē. Salveti izmest atkritumu konteinerā. 

8.9. Izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem (kolēģiem vai 

apmeklētājiem/klientiem), kuriem ir vizuāli redzami akūtas elpceļu infekcijas 

simptomi, par to nekavējoties informēt uzņēmum vadītāju vai tiešo darba 

vadītāju. 

8.10. Parādoties jebkādiem saslimšanas simptomiem, darbiniekam nekavējoties 

informēt vadību, pamest darba vietu, sazināties ar savu ģimenes ārstu un veikt 

tālākās nepieciešamās darbības atbilstoši ģimenes ārsta norādījumiem. 

8.11. Tirdzniecības uzņēmuma telpās ievērot 2m distanci, kur tas ir iespējams, 

ievērot noteikto distancēšanos, ņemot vērā platību, aprīkojumu, veicamo 

darbu. 

8.12. No 1. jūnija ir iespēja elektroniski vietnē www.Covid19sertifikats.lv iegūt 

digitālu sertifikātu (turpmāk, darbspējīgs sertifikāts), kas apliecina 

vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. 

8.13. 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-

ierobezosanai.  

8.14. 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. 

8.15. Persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts: 

8.15.1. atrasties darba vietā darba telpās, nelietojot mutes un deguna aizsegus 

un neievērojot 2 metru distanci; 

8.15.2. darba vietā darba telpā pulcēties ne vairāk kā 20 cilvēkiem, nelietojot 

mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2 metru distanci; 

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

pienākumu veikšanai vai kolektīva apmeklēšanai, ja nav infekcijas slimības 

pazīmju; 

8.15.4. personas var piedalīties pasākumos ārtelpās vai iekštelpās, nelietojot 

mutes un deguna aizsegu un neievērot 2m distanci. 

8.16. 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. 

8.17. Klātesošo personu pienākums ir pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma 

uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu un kontrolējošām institūcijām ir tiesības 

pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus. 

8.18. Sanāksmes rīkot: 

8.18.1. tiešsaistē, 

8.18.2. klātienē, sanāksmes laikā var nelietot mutes un deguna aizsegu un 

neievērot 2 m distanci, ja visiem darbiniekiem ir darbspējīgs sertifikāts, 
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8.18.3. klātienē, ievērot divu metru distanci un lietot mutes un deguna aizsegus, 

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

sadarbspējīgs sertifikāts. 

8.19. Darbiniekam lietot noteiktos individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, 

sejas un deguna aizsegu, vienreizējos cimdus vai gumijas (saimnieciskos) 

cimdus, apkalpojot apmeklētājus/klientus un veicot noteiktos dezinfekcijas 

pasākumus pēc klientu apkalpošanas. 

 

 

 

IV. Ierobežojumi  apmeklētājam/klientiem 
1. Atgādināt prasību apmeklētājam/klientam lietot sejas masku, atrodoties 

tirdzniecības uzņēmumā. 

2. Atgādināt veikt roku dezinfekciju, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas 

līdzekļus. 

3. Pareizi lietot sejas un deguna aizsegu:  

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

3.2. personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

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

aizsega lietošanai 

4. Atgādināt apmeklētājam/klientam prasību, ievērot prasību iepirkties tikai ar 

iepirkumu groziem un vai ratiņiem. 

5. Atgādināt apmeklētājam/klientam par prasību ievērot norādes par 2m distances 

ievērošanu. 

6. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic tirdzniecības vai apsardzes darbinieki. 

 

 

V. Atbildīgās personas rīcība darba vietā un pienākumi 
 

1. Iepazīties ar rīkojumu par atbildīgās personas norīkošanu. 

2. informācijai par atbildīgo personu jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās 

personas   vārdu, uzvārdu un kontakttelefona numuru. 

3. Atbildīgai personai: 

3.1. atrasties tirdzniecības darbības laikā uz vietas,  

3.2. vai ierasties tirdzniecības vietā 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 tirdzniecības uzņēmumā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas 

nodrošināšanai, 

3.6. 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) 
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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. 

 

 

Drošas darba vides vadlīniju saturs ir saskaņots ar Valsts darba inspekciju, 

Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju. 

 

 

 

 

 

 

 
Izmantotie resursi: 

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

 MK 09.06.2020. noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-

19infekcijas 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 

 

Strādā vesels. m.l. 

http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pd

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pdf
http://stradavesels.lv/Uploads/2020/03/16/405_2019_Attalinatais_darbs_A4_final.pdf
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1.pielikums. 

Uzņēmuma pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā 
 

Uzņēmums……………… 

datums…………………… 

 
 
 
 

Nr.p

.k. 

Jautājumi Jā Nē Piezīmes٭ 

1. Uzņēmumā 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 no mājām 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 roku 

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 

   

14. Darbā lietojamais darba aprīkojums ir drošs, pārbaudīts un darba 

kārtībā 
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2.pielikums. 

 

TIRDZNIECĪBAS VIETAS (STRUKTŪRVIENĪBAS) 
PAŠPĀRBAUDES LAPA 

 
 

Tirdzniecības vietā: 

1. Ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentācija:  

                                                           Jā   Nē 

2. IKS dokumentācijā ir iekļauta informācija par atbildīgo personu: 

                                                           Jā   Nē 

3. IKS dokumentācijā iekļauti aprēķini, kā tiek noteikts maksimālais 

apmeklētāju skaits:   

                                                                      Jā   Nē 

4. IKS dokumentācijā iekļauta procedūra, kā tiek nodrošināta precīza 

apmeklētāju skaita kontrole:       

                             Jā   Nē 

5. IKS dokumentācijā iekļauta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai 

nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu 

apmeklētāju pulcēšanos:        

          Jā   Nē 

6. IKS dokumentācijā norādītais aprēķins maksimālajam apmeklētāju 

skaitam veikts korekti:        

                                       Jā   Nē  
Maksimāli pieļaujamā apmeklētāju skaita aprēķins: 

Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā nodrošina ne mazāk 
kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam 
publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens 
apmeklētājs.  

NB! Aprēķinā ņem vērā tikai iegūto veselo skaitli (noapaļošana “uz augšu”,  ņemot vērā ciparus aiz komata, nav 

pieļaujama, jo tādējādi netiek nodrošināti 25 m2 uz cilvēku) 

 

_________m2/25 =__________ 

(telpas platība)               (pieļaujamais skaits) 
 

 

1-24   m2    =    1 

                   (telpas platība)         (pieļaujamais skaits) 
 

 

7. Pie ieejas ir norādīts atļautais apmeklētāju skaits:    

                                                                     Jā   Nē 

8. Pie ieejas norādītais apmeklētāju skaits nepārsniedz IKS aprēķinā 

norādīto:  

                                                                               Jā   Nē 

9. Informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir norādīta arī svešvalodās: 

                                                                     Jā   Nē 

10. Informācija par atbildīgo personu izvietota labi redzamā vietā:  

                                                                     Jā   Nē 
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11. Tirdzniecības vietas darbības laikā ir sasniedzama Atbildīgā persona, 

kas organizē drošības prasību izpildi:      

                                                  Jā   Nē 

12. Atbildīgā persona, pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma, uzrāda IKS 

dokumentāciju:         

                                         Jā   Nē 

13. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma, objektīvi pārbaudāmā veidā pierāda 

pārbaudes laikā esošā apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam 

maksimālajam apmeklētāju skaitam:      

                               Jā   Nē 

14. Ieeja ir atdalīta no izejas, ja to pieļauj infrastruktūra:    

                                                                     Jā   Nē 

15. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām un izejām:   

                                                                     Jā   Nē 

16. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma tirdzniecības zālē vietās, kur notiek 

pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās:     

                                                  Jā   Nē 

17. Tiek kontrolēta ieeja ar somām / groziem / ratiem / citā veidā (piemēram, 

apmeklētāju plūsmas elektroniskā kontroles sistēma), ja tas 

nepieciešams: 

                                          Jā   Nē 

18. Tiek kontrolēta apmeklētāju ienākšana pa vienam:    

                                                                        Jā   Nē 

19. Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna aizsegu pareiza 

lietošana:   

                                                                                 Jā   Nē 

20. 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. 
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3.pielikums 

 

 

Tirdzniecības vietas (struktūrvienības) pārbaudes akts 

 

VNR reģ.Nr.___________ 

1. Aizpildīja: 

_________________________________________________________________

___________________ 

   (policijas struktūrvienības nosaukums, policijas darbinieka 

vārds, uzvārds, amats) 

_________________________________________________________________

______________________________ 

2. Tirdzniecības vietas nosaukums un adrese:  

_________________________________________________________________

______________________________ 

 3.  Pārbaudes datums, laiks  2021.gada ______._______________ 

plkst._______ 

4. Informācija par juridisko personu: 

Nosaukums _________________________________________

 reģistrācijas nr. __________________ 

juridiskā adrese______________________________________

 tālrunis________________________ 

5. Informācija par atbildīgo personu  

Vārds, uzvārds _______________________________________  

amats________________________________________________

 kontaktinformācija_________________ 

 

6.  Tirdzniecības vietā ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma (IKS) 

6.1. Ir izstrādāta IKS dokumentācija:      

6.2. IKS iekļauta informācija par atbildīgo personu:    

6.3. IKS iekļauti aprēķini, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits:  

   

 6.4. IKS iekļauta procedūra, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita 

kontrole:    

 6.5. IKS iekļauta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās 

distancēšanas pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos:  

      

 6.6. IKS norādītais aprēķins maksimālajam apmeklētāju skaitam veikts korekti: 

  

 

Korekts maksimāli pieļaujamā apmeklētāju skaita aprēķins: 

Tirdzniecības dalībnieks vienam apmeklētājam tirdzniecības vietā 

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

Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu 

platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens 

apmeklētājs. 
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_________m2/25 =__________ 

(telpas platība)               (pieļaujamais skaits) 

 

 

1-24   m2    =    1 

                   (telpas platība)         (pieļaujamais skaits) 

 

 

7. Faktiskās situācijas pārbaude 

   

 7.2. Pie ieejas norādītais atļautais apmeklētāju skaits nepārsniedz IKS aprēķinā 

norādītajam:     

      7.3. Informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir norādīta arī svešvalodā:  

   

Tirdzniecības dalībnieks pie ieejas tirdzniecības vietā labi redzamā vietā izvieto 

informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, 

kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības vietā  

    7.4. Informācija par atbildīgo personu izvietota labi redzamā vietā:   

   

Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un 

tirgus pārvaldītājs ieceļ atbildīgo personu, kas organizē šajos noteikumos noteikto 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu tirdzniecības vietā, tirdzniecības 

centrā vai tirgus paviljonā. Informācija par atbildīgo personu tiek izvietota labi 

redzamā vietā  

 7.5. Atbildīgā persona, kas organizē drošības prasību izpildi, ir sasniedzama: 

    

Tirdzniecības dalībnieks nodrošina pastāvīgu klātbūtni tirdzniecības vietas, 

tirdzniecības centra vai tirgus paviljona darbības laikā un pēc uzraudzības un 

kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu  

 7.6. Atbildīgā persona ir uzrādījusi 6.punktā minēto IKS dokumentāciju:  

    

Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības centra īpašnieks vai tiesiskais valdītājs un 

tirgus pārvaldnieks izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu 

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, tirdzniecības 

centrā vai tirgus paviljonā  

 7.7. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā pierāda 

pārbaudes laikā esošā apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam maksimālajam 

apmeklētāju skaitam:     

Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas 

ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek 

pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās . Pēc uzraudzības un kontroles iestādes 

pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā 

tirdzniecības vietā, tirdzniecības centrā vai tirgus paviljonā esošo apmeklētāju 

skaitu  

       7.8. Ieeja ir atdalīta no izejas, j  
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Tirdzniecības vietā apmeklētāju plūsma organizējama, nodalot ieeju no izejas, ja 

tirdzniecības vietas infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves 

tirdzniecības vietai  

     7.9. Tiek kontrolēta apmeklētāju  

Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas 

ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek 

pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās 

    7.10. Tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma tirdzniecības zālē vietās, kur notiek 

  

Tirdzniecības dalībnieks kontrolē apmeklētāju plūsmu pie tirdzniecības vietas 

ieejām un izejām (iekštelpās un ārtelpās) un tirdzniecības zālē vietās, kur notiek 

pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās 

 7.11. Pārbaudē konstatētais apmeklētāju skaits acīmredzami nepārsniedz 

atļauto:     

 7.12. Tiek kontrolēta ieeja tirdzniecības vietā ar somām / groziem / ratiem / citā 

veidā (piemēram, apmeklētāju plūsmas elektroniskā kontroles sistēma):  

        

 7.13. Tiek kontrolēta ienākšana pa vienam:     

Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā tiek ielaisti 

tikai pa vienam, izņemot personas, kam nepieciešama asistenta palīdzība, un 

bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona  

      7.14. Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna aizsegu lietošana 

tirdzniecības vietā:    

   7.15. Darbinieki pareizi lieto mutes un deguna  

   7.16. Konstatēti citi pārkāpumi:     

_________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________ 

_________________________________________________________________

________________________________ 

8. Pārbaudē konstatētie pārkāpumi: 

 8.1. Pārbaudes laikā ir   

 8.2. Konstatēti nebūtiski pārkāpumi, kurus var novērst pārbaudes laikā vai kuri 

ir novēršami tuvākajā laikā (diennakts laikā):    

   8.3. Konstatēti pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst pārbaudes laikā vai 

tuvākajā laikā (diennakts laikā), bet tie nevar radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu 

sabiedrības veselības interesēm:    

   8.4. Konstatēti būtiski pārkāpumi, kuri var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu 

sabiedrības veselības interesēm:    

9. Policijas darbinieka rīcība pēc pārbaudes rezultātiem: 

   9.1. Konstatējot nebūtiskus pārkāpumus, kurus var novērst pārbaudes laikā vai 

kuri ir novēršami tuvākajā laikā (diennakts laikā) - Atbildīgai personai doti 

preventīvie norādījumi pārkāpumu novēršanai:    

  9.2. Konstatējot pārkāpumus, kurus nav iespējams novērst pārbaudes laikā vai 

tuvākajā laikā (diennakts laikā), bet tie nevar radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu 

sabiedrības veselības interesēm: 
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     9.2.1. Policijas darbinieks pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma 

procesa uzsākšanu pēc Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.panta:

        

50. pants. (1) Par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta 

noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai 

pulcēšanās ierobežojumu, kā arī tirdzniecības vai citu saimniecisko pakalpojumu 

sniegšanas prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām 

līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit 

astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām. 

        9.2.2. Policijas darbinieks sagatavo informāciju Veselības inspekcijai 

administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai pēc Epidemioloģiskās drošības 

likuma 375.panta:     

37.5 pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana - Par epidemioloģiskās 

drošības prasību pārkāpšanu, ja tas var radīt risku cilvēku veselībai, piemēro 

naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet 

juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām. 

   9.3. Konstatējot būtiskus pārkāpumus, kuri var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu 

sabiedrības veselības interesēm – policijas darbinieks pieņem lēmumu par 

tirdzniecības vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētājiem:  

        

 

10. Cita informācija, dotie norādījumi: 

_________________________________________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Policijas darbinieka paraksts: _____________________ 

 

Atbildīgās personas paraksts: _____________________ 

 

Ja piedalās PTAC, tad darbinieka vārds uzvārds, amats: 

_______________________________________________________________ 

PTAC darbinieka paraksts: _____________________ 
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4.pielikums 

Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu, sagatave 

 

Uzņēmuma nosaukums……….. 

Reģ. Nr………………. 

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 noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi” 24.10 

apakšpunktu, 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. 

 

 

Uzņēmuma……direktors/valdes loceklis                                  /vārds/uzvārds/ 

 

Iepazinās:                                                                                    /vārds/uzvārds /                                                                                                   

 


