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Drošas darba vides vadlīnijas  

ārtelpu atrakciju parkos  
24.05.2021. 

16.06.2021. 

29.06.2021. 

 

Vadlīniju MĒRĶIS: 

1. Nodrošināt ārtelpu izklaides/atrakciju parku darba procesu atjaunošanu un 

nepārtrauktību, 

2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus.  

3. Saglabāt ārtelpu izklaides/atrakciju parku nodarbināto un apmeklētāju/klientu veselību. 

 

Drošas darba vides vadlīnijas ārtelpu izklaides/atrakciju parkiem ir sagatavots kā ieteicamais 

materiāls ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašniekiem/vadītājiem, tādas darbības uzsākšanai 

un veikšanai, kas saistīti ar izklaides organizēšanu pandēmijas Covid-19 apstākļos. 

 

I. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašnieku/ vadītāju 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. 

2. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt ārtelpu izklaides/atrakciju parku  

vadības 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.pielikums). 

3. Atbilstoši Ministru kabineta  normatīvo aktu prasībai, norīkot atbildīgās personas, kas 

pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem 

un to ievērošanu un kontrolēšanu. 

4. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās ārtelpu izklaides/atrakciju parku 

vadībai nodrošināt attālinātā darba iespējas nodarbinātajiem, ja darba specifika to 

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

5. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašniekam/vadītājiem zināt savas tiesības un 

pienākumus, kas jāievēro, lai darbinieki var droši strādāt un klienti/apmeklētāji  

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, izklaidēties un atpūsties, kā arī būtu skaidra 

komunikācijas starp ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašnieku /vadītāju un 

kontrolējošām institūcijām, tām veicot  pārbaudi (skatīt paškontroles jautājumus 

pielikumos). 

6. Ja darbā nodarbinātajam ir iespējams nokļūt tikai ar sabiedrisko transportu, ārtelpu 

izklaides/atrakciju parku īpašnieks/vadītājs iespēju robežās 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.  

7. Ārtelpu izklaides/atrakciju parkiem veidot iespējas klientiem/apmeklētājiem rezervēt sev 

vēlamo atpūtas/izklaides laiku tiešsaistē. 

8. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašniekam/vadītājam nodrošināt, ka persona, kura 

nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un 

muti), netiek ielaista izklaides vietās. 

9. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašnieks /vadītājs ir atbildīgs par noteikto 

epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas 

izplatību. 

https://spkc.gov.lv/lv/
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10. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašniekam/vadītājam izvērtēt katra atsevišķa 

pakalpojuma (atrakcijas, inventāra nomas) riskus un iespējas nodrošināt epidemioloģiskās 

drošības prasības. Ja to izpilde nav iespējama, liegt tā izmantošanu apmeklētājiem. 

11. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašnieks/vadītājs atbalsta darbinieku brīvprātīgās 

vakcinācijas procesu. 

12. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku īpašnieks/vadītājs nosaka, ka parkos vietā neuzturas 

personas: 

12.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

12.2. personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija; 

12.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19. 

 

 

II. Darba aizsardzības prasības ārtelpu izklaides/atrakciju parkos 
 

1. Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi pasākumi: 

1.1. Veikt ārtelpu izklaides/atrakciju parkos 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. 

1.2. Izvērtēt katra atsevišķa pakalpojuma (atrakcijas, inventāra nomas) riskus un iespējas 

nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības. Ja to izpilde nav iespējama, liegt tā 

izmantošanu apmeklētājiem. 

1.3. Izstrādāt drošības pasākumu (kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu, 

dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc uzņēmuma slēgšanas perioda. 

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

risku, pielāgot darba vidi pirms darba pilnīgas atsākšanas un visu darbinieku 

atgriešanās darba vietās. 

1.5. 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), tās laikā ievērojot epidemioloģisko drošību. 

Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku par uzņēmumā noteiktajiem drošības 

pasākumiem. 

1.6. Veikt no mājām vai attālināti strādājošo strādājošu darbinieku pārvaldību, 

informēšanu, apmācību un instruēšanu par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs 

ar datoru). 

1.7. Veikt nodarbināto praktisko apmācību kā pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas. Apmācību periodiski atkārtot. 

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

 

 

III. Drošas darba vides vadlīnijas ārtelpu izklaides/atrakciju parkos  

 

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, ārtelpu izklaides/atrakciju parkos ir jāievēro šādi 

pamatprincipi: 

1. informēšana; 

2. distancēšanās; 

3. higiēna; 

4. personas veselības stāvokļa uzraudzība. 

 

1. Darbinieki darba telpās, t.sk. administrācijas, kases, u.c.: 
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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 vai citu veida termometru, pēc lietošanas veicot 

tā dezinfekciju ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli un, ja konstatēta 

paaugstināta ķermeņa 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 kolēģiem, klientiem. 

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

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

rokas. 

1.7. Sanāksmes rīkot tiešsaistē, ja tas nav iespējams, sanāksmes klātienē rīkot īslaicīgas, to 

laikā ievērojot fizisko distancēšanos, un 2 m attālumu starp krēsliem, lietot mutes un 

deguna aizsegu. 

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

1.9. Ja iespējams, darba kabinetā izveidot papildu aizsargbarjeras starp blakus 

strādājošiem darbiniekiem, piemēram, kā  pagaidu caurspīdīgas sienas/ekrānu. 

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

darba telpāss jeb koplietošanas telpās.  

1.11. Mutes un deguna aizsegi jālieto iekštelpās, piemēram, apmeklējot labierīcības vai 

veicot apmaksu.  

1.12. Ārtelpās mutes un deguna aizsegu var nelietot. 

1.13. Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas var pulcēties slēgtā un kontrolētā 

vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs: 

1.11.1.vakcinētais darbinieks kontaktējos ar vakcinētiem vai Covid19 ir 

pārslimojušiem klientiem, var nelietot mutes un deguna aizsegus un neievērot 

2m distancēšanos, 

1.11.2. nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, 

darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēki, kuri ir vakcinēti 

vai ir pārslimojuši Covid-19.  

1.11.3. Līdz 1.jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos 

apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot 

vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai 

vakcinācijas iestādes. 
1.14. Ja telpā ir kaut viena persona, kuras vakcinēšanās vai pārslimošanas statuss nav 

zināms, tad ievērot epidemioloģiskās prasības un lietot medicīnisko vai 

nemedicīnisko (higiēniskās vai auduma) mutes un deguna aizsegu un ievērot 2m 

distanci. 

1.15. Kontrolēt cilvēku plūsmu ārtelpu izklaides/atrakciju parkos, lai novērstu 

drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku 

pulcēšanās. 

1.16. Mutes un deguna aizsegus darbiniekam nēsāt visās izklaides/atrakciju parku 

sabiedriskajās iekštelpās. 

1.17. Darbiniekiem iespēju robežās, ņemot vērā nodrošināt pakalpojuma 

sniegšanu/saņemšanu, ievērot fiziskās distances prasības (vismaz 2 m) gan ar 

kolēģiem, gan klientiem, gan vadot pasākumus ārtelpu izklaides/atrakciju parkos.  
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2. Informatīvie pasākumi drošai darba videi ārtelpu izklaides/atrakciju parkos 

2.1. Pie ieejas ārtelpu izklaides/atrakciju parkā, labi redzamā vietā, izvieto: 

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

cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā izklaides/atrakciju parka 

konkrētā telpā/teritorijā, 

2.1.2. policijas palīdzības tiešo tālruņa numuru 110, 

2.1.3. informāciju par  epidemioloģiskām prasībām. 

2.2. Informēšanas pasākumi - izvietot ārtelpu izklaides/atrakciju parkos labi redzamā 

vietā šādu informāciju: 

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

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

pazīmes; 

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

nosacījumiem, ja ārtelpās tādi ir noteikti; 

2.2.3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem; 

2.2.4. brīdinājumu, ka persona, kura atrakciju iekštelpās nelieto mutes un deguna 

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

apkalpota; 

2.2.5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un 

degunu); 

2.2.6. aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes 

"Apturi Covid" izmantošanu; 

2.2.7. papildus informāciju par inventāra dezinficēšanu pirms/pēc tā lietošanas. 

 

 

3. Drošas darba vides vadlīnijas ārtelpu izklaides/atrakciju parkos  
 

3.1. Pasākumi notiek ārtelpās. 

3.2. Saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas klātienē ārtelpās, kas saistīta ar izklaidi, 

darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. 

3.3. Pasākumu apmeklētāji ierodas, ievērojot valstī spēkā esošo normatīvo regulējumu. 

3.4. Nodrošināt apmeklētāju un iesaistīto darbinieku reģistrāciju (vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija). Ja konstatēta apmeklētāja vai darbinieka saslimšana ar Covid-19, 

pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma tiek nodoti apmeklētāju un 

iesaistīto darbinieku personas dati. 

3.5. Nodrošināt apmeklētāju instruktāžu un drošības inventāra saņemšanu, ja tāds 

nepieciešams, ievērojot 2 metru distanci starp dažādu mājsaimniecību locekļiem.  

3.6. Lietot mutes un deguna aizsegu iekštelpās pieaugušajiem un bērniem no 11 gadu 

vecuma, vietās, kur ir intensīva cilvēku plūsma (nav iespējams ievērot 2m distanci). 

3.7. Nodrošināt 2 metru distanci starp dažādu mājsaimniecību locekļiem, atbilstoši spēkā 

esošajam regulējumam (šobrīd drīkst ārtelpās pulcēties 2 mājsaimniecības līdz 10 

personām). 

3.8. Nodrošināt 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļu pieejamību apmeklētājiem 

pirms un pēc inventāra/atrakcijas izmantošanas.  

3.9. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits. 

3.10. Veikt regulāru (pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, 

tīrīšanu un dezinfekciju, izmantojot 70 % spirtu saturošus roku un virsmu 

dezinfekcijas līdzekļus. 

3.11. Organizēt  apmeklētāju plūsmu, nodrošinot distancēšanos starp dažādu 

mājsaimniecību locekļiem atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. 

3.12. Nodrošināt, ka apmeklētāji, pakalpojumu gaidīšanas rindā, ievēro: 
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3.12.1. taisnvirziena rindā-2m distanci starp rindā stāvošiem dažādu mājsaimniecību 

locekļiem atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam; 

3.12.2. papildus, līkloču rindā (čūskveida), starp lokiem nodrošinot 2m distanci.  

3.13. Nodrošināt atrakcijas vietās atsevišķas ieejas/izejas, ja tas ir tehnoloģiski iespējams.  

3.14. Kontrolēt, ka uz vienas platformas vai/pie atrakcijas aprīkojuma atrodas tikai viena 

persona vai vairākas, atbilstoši atrakcijai/pakalpojumam, no vienas vai divām 

mājsaimniecībām atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, nepieļaujot 

apmeklētāju drūzmēšanos. 

3.15. Organizēt atrakcijas aprīkojuma, piemēram, sēdekļu marķēšanu (aizlīmēšanu), 

nodrošinot 2m distances ievērošanu starp aprīkojuma elementiem. 

3.16. Organizēt, ka vienu inventāru (piemēram, rodeļus, katamarānus, vilcieniņu vagoniņus 

u.c.) izmanto tikai vienas vai divu mājsaimniecības locekļi atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvajam regulējumam. 

3.17. Veikt ārtelpu atrakcijas norises vietu izmantošanu: 

3.17.1.  nodrošinot 2 m distancēšanos starp apmeklētājiem, ja tie nav no vienas 

mājsaimniecības, piemēram, lāzeršautuvē – 2 spēlētāji ar 2 metru distanci, 

3.17.2. nosakot apmeklētāju skaitu, vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 20m² no 

publiski pieejamās teritorijas platības; 

3.17.3. organizēt individuālu aprīkojuma izsniegšanu apmeklētājam, nodrošinot 

vienmērīgu vienvirziena kustību līdz atrakcijas uzsākšanai vietai, piemēram, 

velokartu trasē– vienvirziena kustība, kontrolēts cilvēku skaits. 

3.18. Organizēt lietotā inventāra/aprīkojuma tīrīšanu un dezinfekciju, izmantojot 70 % 

spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. 

3.19. Netiek sniegti izklaides pakalpojumi, kuros nav iespējams nodrošināt inventāra un 

virsmu dezinfekciju un distances ievērošanu starp apmeklētājiem (piemēram, bērnu 

bumbu baseini). Šādus pakalpojumus atļauts sniegt tikai vienai personai vai vienas 

mājsaimniecības locekļiem. 

3.20. Ja ūdens atrakciju vietās tiek izmantotas ģērbtuves – iespēju robežās nodrošināt 

vienvietīgas ārtelpu kabīnes. Ja tiek izmantotas iekštelpu ģērbtuves, nodrošināt, ka tās 

izmantojot, tiek nodrošināta distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem, 

vienlaikus nodrošinot ne mazāk kā 15 kv.m. no publiski izmantojamo telpu platības 

vienam apmeklētājam vai atsevišķu telpu vienai personai vai 1 mājsaimniecības 

locekļiem; papildus nodrošinot telpu regulāru vēdināšanu un uzkopšanu. 

3.21. Iekštelpās tiek lietoti mutes un deguna aizsegi, izņemot gadījumu, ja atrakciju 

izmantošanas laikā tas nav iespējams. 

3.22. Sniedzot atrakciju pakalpojumus iekštelpās, vienai personai nodrošina ne mazāk kā 

15 m2 no publiski pieejamās telpu platības, bet vietā, kur vienam apmeklētājam 

publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai 

viens apmeklētājs, pakalpojumu sniedzēji iekštelpās var nodrošināt;  
3.22.1.  apmaksu,  

3.22.2. inventāra izsniegšanu,  

3.22.3. labierīcības, 

3.22.4. ģērbtuves (ne vairāk kā 25% piepildījums), 

3.22.5. nodrošināt regulāru telpu ventilāciua (nodrošinot, ka oglekļa dioksīda (CO2) 

līmenis nepārsniedz 1000 PPM (daļas uz miljonu). 

3.23. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, ja tādi tiek piedāvāti, tiek sniegti atbilstoši 

spēkā esošajam regulējumam. 

3.24. Pakalpojumu sniedzējs informē klientus (tostarp, ievieto informāciju tīmekļa vietnē), 

ka var neapkalpot un no pakalpojumu sniegšanas vietas izraidīt personas: 

3.24.1. kurām jāatrodas pašizolācijā, mājas karantīnā vai izolācijā (kā pierādīt?); 

3.24.2. kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; par epidemioloģisko drošību 

atbildīgā persona: 
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- konstatē/apstiprina elpceļu infekcijas slimības pazīmju esamību (iesnas, 

klepus); 

- ar bezkontakta termometru izmēra personas temperatūru un tiek konstatēta 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, tas ir, virs 37 C; 

3.24.3. kuras sistemātiski neievēro noteikto distanci ar citiem klientiem un iekštelpās 

nelieto vai nelieto pareizi mutes un deguna aizsegu, traucē kārtību, kā arī neievēro 

pakalpojumu sniedzēja darbinieku aicinājumus ievērot noteikumus. 

 

 

4. Drošas darba vides vadlīniju prasības ārtelpu izklaides/atrakciju parku  

pasākumu organizatoram 

 

4.1. Izvietot pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē: 

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

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

pazīmes; 

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

nosacījumiem, ja ārtelpās tādi ir noteikti; 

4.1.3. informāciju par pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem; 

4.1.4. brīdinājumu, ka persona, kura iekštelpās nelieto mutes un deguna aizsegu vai 

lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek apkalpota; ārtelpā 

mutes un deguna aizsargmaskas var nelietot; 

4.1.5. kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un 

degunu); 

4.1.6. aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes 

"Apturi Covid" izmantošanu. 

4.2. Aicināt atbilstoši iespējām apmeklētājiem izmantot bezskaidras naudas maksājumus. 

4.3. Kontrolēt, lai  ārtelpu izklaides/atrakciju parkos apmeklētāji  apmeklējuma laikā 

ievēro noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības. 

 

 

V Ierobežojumi ārtelpu izklaides/atrakciju parku klientiem/apmeklētājiem 

 

1. Apmeklētāju skaita ierobežojums: vismaz 20 m²  publiski pieejamās parka platības uz vienu 

apmeklētāju. 

2. Apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci. 

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

4. Pareizi lietot mutes un deguna aizsegu.  

5. Ārtelpu pasākumu organizētāji nesniedz pakalpojumus klientiem/apmeklētājiem, kuri 

neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā pareizi nelieto mutes un deguna 

aizsegu. 

6. Minēto prasību ievērošanas uzraudzību veic pasākumu darbinieki.  

7. Nepieciešamības gadījumā, darbinieku pienākums ir sadarboties ar uzraugošajām iestādēm 

kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas nodrošināšanai. 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

7 
 

VI. Ārtelpu izklaides/atrakciju parku atbildīgās personas  

rīcība darba vietā un pienākumi 
 

1. Iepazīties ar rīkojumu par darbinieka kā atbildīgās personas norīkošanu. 

2. Var norīkot vienu vai vairākas atbildīgās personas, piemēram, pasākumu organizatoru, 

ņemot vērā izklaides/atrakciju parka lielumu un specifiku. 

3. Informācijai par atbildīgo/ām personu/ām jābūt novietotā redzamā vietā, norādot atbildīgās 

personas   kontakttelefona numuru;  

4. Izvietot redzamā vietā pašvaldības policijas telefona numuru. 

5. Atbildīgai personai: 

5.1. atrasties izklaides/atrakciju parku darbības laikā uz vietas,  

5.2. vai ierasties izklaides/atrakciju parku 30 minūšu laikā pēc kontrolējošās institūcijas 

aicinājuma, 

5.3. zināt savus pienākumus,  

5.4. kontrolēt pārējo darbinieku rīcību, ievērojot epidemioloģiskās situācijas prasības, 

5.5. zināt izklaides/atrakciju parku veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas 

nodrošināšanai, 

5.6. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma 

sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu; 

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

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

saslimšanas pazīmes ar Covid-19, 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) 

7. 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 vadlīnijas saskaņotas ar Valsts darba inspekciju, Ekonomikas 

ministriju. 
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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 

 

Latvijas Veselības un sporta asociācija; 

Memorands 

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


                                                                
 

9 
 

1.pielikums. 

Izklaides/atrakciju parka pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā 

 

izklaides/atrakciju parks……………… 

datums…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

.p.

k. 

Jautājumi Jā Nē Piezī

mes٭ 

1. izklaides/atrakciju parku ir izveidota darba aizsardzības 

organizatoriskā struktūra (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 

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. 

 

Izklaides/atrakciju parku 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 izklaides/atrakciju parku 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. Izklaides/atrakciju parku 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 

izklaides/atrakciju parku vietās, kur notiek 

pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās 

 Jā   Nē  

12. Izklaides/atrakciju parku 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 ieeja ar biļetēm/ citā veidā 

(piemēram, apmeklētāju plūsmas elektroniskā 

kontroles sistēma): 

 Jā   Nē  

15. Tiek kontrolēta apmeklētāju mutes un deguna 

aizsegu pareiza lietošana: 
 Jā   Nē  

16. izklaides/atrakciju parku 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. 

 

Rīkojums par atbildīgo personu, sagatave 

 

izklaides/atrakciju parku nosaukums……….. 

rekvizīti…………….. 

Adrese………………. 

 

 

RĪKOJUMS 

 

                                          

datums……………..                                                                                                        Nr. 

 

Par atbildīgās personas iecelšanu, kas organizē  

epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu 

 

 

Lai  mazinātu  izklaides/atrakciju parku 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 izklaides/atrakciju parku tā darbības laikā; 

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

izklaides/atrakciju parkā  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. 

 

 

 

Izklaides/atrakciju parku 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 uzvār

ds 

tālrunis e-

pasts 

 

     

     

       

Nr.

p.k. 

Vārds Uzvā

rds 

Perso

nas 

Kods 

Pēdējā 

kontakta 

datums  

(dd.mm.g

ggg) 

Tālr

unis 

Komen

tāri 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

Informāciju sūtīt uz;  kontaktpersona@spkc.gov.lv 

 

 

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
mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv

