Drošas darba vides vadlīnijas bibliotēkām
13.05.2021.; 18.05.2021.; 26.05.2021.; 07.06.2021.; 09.06.2021.;16.06.2021.;21.10.2021.;
15.11.2021.
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 drošības
pasākumiem un Slimību un profilakses kontroles centra (turpmāk SPKC) interneta vietnē
(https://spkc.gov.lv/lv/) un Ministru kabineta Valsts kancelejas vietnei “Covid-19,gov.”
(https://covid19.gov.lv/) sniegtajām rekomendācijām.
2. Ministru kabinets izsludina visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g.
11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.
3. Ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada 11.janvārim darba
devēji:
3.1. nodrošina darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba specifika to pieļauj;
3.2. organizē darbu tā, lai klātienē ar darba devēja norīkojumu darba pienākumus veiktu
tikai tie darbinieki (amatpersonas), kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to
veikt attālināti savā dzīvesvietā;
3.3. nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro drošus publiskos pakalpojumus, tāpēc
publiskajā sektorā un jomās, kur tiek sniegti pakalpojumi un notiek darbs klātienē, ir
prasība būt vakcinētam darbiniekam;
3.4. pakalpojumi-bibliotēku darbs- tiek atjaunoti no 15.11.2021. un tiek sniegti
drošajā jeb “zaļajā režīmā;
3.5. nepieļauj darbinieku pulcēšanos vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu
veikšanu;
4. Bibliotēkas direktors/vadītājs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba
pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri ir vakcinācijas sertifikāts un nodrošina darbu
nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.
5. Papildināt darba kārtības noteikumus vai izstrādāt bibliotēkas direktora/vadītāja
rīkojumu atbilstoši Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviestajiem pasākumiem (MK 662
”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”), un
pienācīgā kārtā iepazīstināt ar tiem darbiniekus.
6. Doties komandējumos ārpus Latvijas, atbildīgi izvērtējot komandējuma nepieciešamību.
Iespēju robežās komandējuma vietā izmantot citas komunikācijas formas vai atlikt to līdz
epidemioloģiskās situācijas atvieglošanai.
7. Atbilstoši Ministru kabineta normatīvo aktu prasībai, norīkot atbildīgo personu (vienu
vai vairākas), kas pieņem lēmumus situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības
ierobežošanas pasākumiem un par iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības
pasākumu īstenošanai atbildīgo personu bibliotēkā.
8. 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.
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9. 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.
10. Bibliotēkas direktors/vadītājs ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības
pasākumu ievērošanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
11. Bibliotēkas direktors/vadītājam, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības ilgtspēju vai publisko
pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības pieprasīt un apstrādāt no darbinieka iegūto informāciju
par atbilstību vakcinētas vai Covid-19 infekciju pārslimojušas personas statusam.
12. Bibliotēkas direktors/vadītājam ir tiesības noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un
iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus,
un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.
13. Klātienē strādājošos vakcinētos darbiniekus darba devējs var regulāri testēt.
14. No 2021. gada 15. decembra darbiniekiem, tostarp brīvprātīgajiem un personām ar
ārpakalpojuma līgumiem, kuri veic darba pienākumus klātienē, nepieciešams vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāts.
15. Covid-19 kontaktpersonas statusā nokļuvuši vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki no
15.novembra var neievērot mājas karantīnu, ja darba vieta organizē šo personu pārbaudi ar
antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas sākuma.
16. Šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt klātienē savus darba
pienākumus, veicot antigēnu testu katru reizi pirms darba dienas sākšanas septiņu dienu
laikā pēc kontakta ar inficēto personu un par saviem līdzekļiem (ja ar darba devēju
nevienojās savādāk).
17. Bibliotēkas direktors/vadītājs nosaka, ka darba vietā neuzturas personas:
17.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
17.2. personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna;
17.3. 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).
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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

Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības.
Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības
un drošības protokolus vai rekomendācijas, tai skaitā:
 informēšanas,
 kontaktu samazināšanas un distancēšanās,
 sejas masku lietošanas,
 telpu ventilēšanas,
 higiēnas pamatprincipus.
1. Drošības prasības darbiniekiem darba telpās:
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. Bibliotēku darbiniekiem, kuri strādā klātienē, tajā skaitā pilnībā vakcinētām un
pārslimojušām personām, ierodoties darba vietā, būs pienākums:
1.2.1. rakstveidā apliecināt, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju,
1.2.2.nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju,
1.2.3. nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19
inficētu personu.
1.3. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, valdības lēmums paredz, ka turpmāk ar
paštestu veikšanu tiks aizstāts regulārais skrīnings arī bibliotēku darbībā, kur
darbiniekiem pienākumu veikšana ir saistīta ar epidemioloģisku risku.
1.4. Paštestus varēs veikt divas reizes nedēļā, pārbaudot visas personas, tajā skaitā
vakcinētās.
1.5. Nodarbinātie, kuri līdz 15.novembrim būs sākuši vakcinācijas kursu, taču vēl nebūs
saņēmuši derīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, varēs turpināt pildīt darba
pienākumus attālināti vai klātienē. Šīm personām vakcinācijas sertifikāta iegūšanas
gala termiņš ir šā gada 15.decembris.
1.6. Līdz tam nodarbinātie klātienē turpina darbu, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas ir ne
vecāks par 72 stundām, turklāt testēšana jāveic par saviem līdzekļiem, ja nav citas
vienošanās ar darba devēju
1.7. Covid-19 kontaktpersonas statusā nokļuvuši vakcinēti vai pārslimojuši darbinieki no
15.novembra varēs neievērot mājas karantīnu, ja iestāde organizēs šo personu
pārbaudi ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas sākuma.
1.8. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības
saņemt darba nespējas lapu.
1.9. Persona, kurai ir sadarbspējīgs sertifikāts, strādājot klātienē, var atrasties darba vietā
darba telpās, lietojot mutes un deguna aizsegus un ievērojot 2 metru distanci;
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1.10.
Klātesošo personu pienākums ir pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma
uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt
uzrādīt šos sertifikātus.
1.11.
Redzamās vietās izvietot informāciju, lai darbinieki pareizi lietotu mutes un
deguna aizsegus un citus individuālās aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus
Covid-19 saslimšanas ierobežošanai.
Higiēnas prasības:
1.12.
Bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, pirms
ēšanas, pēc kontakta ar citiem cilvēkiem.
1.13. Ja nav iespējas nomazgāt rokas, nepieciešams dezinficēt rokas ar 70% spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
1.14. Izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.
1.15. Ievērot respiratoro higiēnu - klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar
vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt
rokas.
1.16. Samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori,
tastatūras, peles, papīrs).
1.17. 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.
1.18. 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.-emergencymanagement/3.5-disinfecting-books
1.19. 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.
1.20. 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. Drošas darba vides prasības bibliotēkā
1.1. Labi redzamā vietā bibliotēkas iekštelpās un ārtelpā tiek izvietota informācija par
atbildīgo personu (norādot telefona numuru) par epidemioloģisko prasību ievērošanu
un policijas kopējo numuru 110.
1.2. No 15.novembra atjaunot kultūrvietu darbību klātienē, t.sk. bibliotēku darbu,
ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus.
1.3. Pasākuma sniegšanas vietā nodrošina informēšanu un pie ieejām labi redzamā vietā
vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā nodrošina apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu
valodā) vai izmantojot piktogrammas, un izvieto vismaz šādu informāciju:
2.2.1. cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties pasākuma norises vietā;
2.2.2. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta
pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības
pazīmes;
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2.2.3. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem
distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
2.2.4. brīdinājumu par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norādi
par sejas maskas pareizu lietošanu;
2.2.5. apliecinājumu par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot vai
pasākums tiek sniegts epidemioloģiski vidē.
2.3. Saņemot pakalpojumu, telpās, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja
telpā atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietota sejas maska.
2.4. Pie ieejas nodrošināt roku dezinfekcijas iespējas.
2.5. Telpās veikt 2 m marķējumus.
2.6. Bibliotēkā nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju,
lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm un atbilstoši iespējām veic
nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.
2.7. Bibliotēkās nodrošināt grāmatu izsniegšanu, augstskolās studējošo individuālu
apkalpošanu Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumi
Nr. 662,” Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”.
3. Latvijas Nacionālā arhīva lasītavās augstskolās studējošos neapkalpo no
IV.

Ierobežojumi bibliotēkas apmeklētājiem

1. No 15.11.2021. apmeklētājiem bibliotēkas pakalpojumi klātienē pieejami drošajā jeb
“zaļajā režīmā, tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.
2. Ievērot bibliotēkas norādītas drošības prasības.
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 uzņēmuma darbības laikā uz vietas,
3.2. *vai ierasties uzņēmumā 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 uzņēmumā veiktos pasākumus epidemioloģiskās situācijas nodrošināšanai,
3.6. sniegt informāciju uzraudzības un kontroles iestādes darbiniekiem pārbaudes laikā,
uzrādot:
3.6.1. iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju par īstenotajiem epidemioloģiskās
drošības pasākumiem;
3.6.2. dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai
teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu) vai
to kopijas;
3.6.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā esošo
apmeklētāju skaitu.
4. Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona nodrošina pakalpojuma
sniedzējiem un saņēmējiem, darbiniekiem, citām personām, kas atrodas pakalpojuma
sniegšanas vietā, pieejamu un saprotamu informāciju par epidemioloģisko drošības prasību
ieviešanas un izpildes kārtību.
5. Apzināt un fiksēt personas, kuras ir bijušas ciešā kontaktā ar darbinieku, kam novērotas
saslimšanas pazīmes, ievērojot Slimību un profilakses kontroles centra interneta vietnē
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(https://spkc.gov.lv/lv/) sniegtās rekomendācijas kontaktpersonu identificēšanai, atbildīgai
personai sagatavot kontaktpersonu sarakstu un to iesniegt SPKC noteiktajā kārtībā, (4.
pielikums)
6. 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.
7. Izstāžu norises vietu vadītāja nozīmēta atbildīgā persona veido uzskaiti par
nodarbinātajiem, kuri tiek nodarbināti klātienē, tai skaitā par to, vai nodarbinātie ir
vakcinēti vai pārslimojuši ar Covid-19 (norādot vārdu, uzvārdu un atzīmi, ka persona atbilst
Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai" minētajiem kritērijiem).
*minētā prasība netiek reglamentēta ar normatīvo aktu.

Izmantotie resursi:
Latvijas republikas tiesību akti, “Likumi.lv”, m.l.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”,
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”;
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
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.pdf

1.pielikums.

Pakalpojuma sniegšanas vietas pārbaudes akts
Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr.662 2.1.apakšpunktu saimnieciskais
pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts
pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba
rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, skaistumkopšanas un labsajūtas, ēdināšanas, pasākumu
norišu vietās, tirdzniecības vietās, pasta pakalpojumu sniegšanas vietās un citur

VNR reģ.Nr.___________
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1. Aizpildīja:
___________________________________________________________________________
____________
(policijas struktūrvienības nosaukums, policijas darbinieka vārds, uzvārds,
amats)

___________________________________________________________________________
_______________________
2. Pakalpojuma sniegšanas vietas nosaukums un adrese:
___________________________________________________________________________
_______________________
3. Pārbaudes datums, laiks

2021.gada ______._______________ plkst._______

4. Informācija par juridisko personu:
Nosaukums
______________________________________
___

reģistrācijas nr. __________________
tālrunis________________________

juridiskā
adrese_________________________________
_____
5. Informācija par atbildīgo personu
Vārds,
uzvārds
_______________________________________
amats_____________________________________
___________

kontaktinformācija______
___________

6. Pakalpojuma sniegšanas vieta strādā:
6.1. Epidemioloģiski drošajā vidē:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 - 5.10.apakšpunkts: saņemt un sniegt saimnieciskos pakalpojumus (tai
skaitā kultūras pakalpojumus vai atrakcijas ārtelpās), organizēt un apmeklēt pasākumus, kā
arī apmeklēt sporta sacensības var tikai epidemioloģiski drošā vidē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 - 5.11.apakšpunkts: aizliegts sniegt iekštelpās klātienes saimnieciskos
pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides
un atrakciju centros, batutu parkos);
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 - 5.12.apakšpunkts: saimnieciskos pakalpojumus, tai skaitā atrakcijas
ārtelpās un skaistumkopšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes var sniegt epidemioloģiski drošā
vidē;

6.1. Epidemioloģiski nedrošajā vidē:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 - 5.13.apakšpunkts: bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas
(epidemioloģiski nedrošajā vidē) var saņemt šādus pakalpojumus:
5.13.1. pakalpojumus klātienē, ja tos nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada
risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai;
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5.13.2. atbalstu psiholoģiskās palīdzības grupās;
5.13.3. sabiedriskā transporta un starptautisko pārvadājumu pakalpojumus, tostarp starptautiskos
pasažieru pārvadājumus, un ar to sniegšanu saistītus pakalpojumus, kā arī komercpārvadājumus ar
taksometru un vieglo automobili;
5.13.4. pasta pakalpojumus;
5.13.5. ēdienu līdzņemšanai;
5.13.6. finanšu un apdrošināšanas pakalpojumus (banku darbība, patērētāju kreditēšana,
apdrošināšana, valūtas maiņa);
5.13.7. avārijas likvidēšanas un neatliekamos komunālos pakalpojumus;
5.13.8. remonta un apkopes pakalpojumus;
5.13.9. telekomunikācijas pakalpojumus;
5.13.10. individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem:
5.13.10.1. izmitināšanas pakalpojumus;
5.13.10.2. fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem;

7. Pakalpojuma sniegšanas vietā ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma (IKS)
7.1. Ir izstrādāta IKS dokumentācija:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē
epidemioloģiskos riskus un, pamatojoties uz šiem noteikumiem, atbilstoši uzņēmuma specifikai izstrādā
dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai (turpmāk –
iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai).

7.2. IKS iekļauta informācija par atbildīgo personu:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.9. ziņas par personu (vārds (vārdi), uzvārds un kontaktinformācija), kas atbildīga par
epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju ievērošanu, ja tādas ir
izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī par iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu
īstenošanai.

7.3. IKS iekļauta informācija par pakalpojuma sniegšanas vietas darba laiku:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks.

7.4. IKS iekļauta informācija par pakalpojuma sniegšanas vietas darbā iesaistīto personu skaitu,
derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esību un procedūru to kontrolei:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.5. pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē un darbā iesaistīto personu skaits, derīgu sadarbspējīgu
sertifikātu esība un procedūras to kontrolei.

7.5. IKS iekļauti aprēķini, kā tiek noteikts maksimālais apmeklētāju skaits:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.6. aprēķini par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā,
ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus.
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7.6. IKS iekļauta procedūra, kā tiek nodrošināta precīza apmeklētāju skaita kontrole:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.7. pasākumi precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā.

7.7. IKS iekļauts divu metru distancēšanās izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus
fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos):
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.2. divu metru distancēšanās iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās
distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos).

7.8. IKS norādītais aprēķins maksimālajam apmeklētāju skaitam veikts korekti:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 – 5.12.apakšpunkts: saimnieciskos pakalpojumus, tai skaitā atrakcijas
ārtelpās un skaistumkopšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes var sniegt epidemioloģiski drošā
vidē, ja papildus šajā rīkojumā noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām tiek ievēroti
šādi nosacījumi:
5.12.1. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības;

7.9. IKS iekļauta informācija par ventilācijas un gaisa kvalitātes kontroles pasākumiem:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 20.punkts: IKS skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā norāda šādu
informāciju un veicamos pasākumus:
20.8. ventilācijas un gaisa kvalitātes kontroles pasākumi.

8. Faktiskās situācijas pārbaude
8.1. Pie ieejas vai labi redzamā vietā ir norādīts:
8.1.1. atļautais apmeklētāju skaits:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai
izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:
12.1. cilvēku skaits, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ja
pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram jāievēro cilvēku skaita ierobežojums.

8.1.2. informācija par atļauto apmeklētāju skaitu ir norādīta arī svešvalodā:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un
darbiniekiem pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu
valodā) vai izmantojot piktogrammas.
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8.1.3. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija,
mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai
izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:
12.2. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

8.1.4. brīdinājums par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanas
nosacījumiem:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai
izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:
12.3. brīdinājums par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem,
ja tādi ir noteikti.

8.1.5. brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, kā arī norāde par sejas masku pareizu
lietošanu:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai
izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:
12.4. brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas
pareizu lietošanu.

8.1.6. informācija par to, vai pakalpojuma sniegšanas vieta strādā drošajā vai nedrošajā vidē:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 12.punkts: Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, pie
ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā sniedzot apmeklētājiem un darbiniekiem
pieejamu informāciju latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai
izmantojot piktogrammas. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina pieejamu vismaz šādu informāciju:
12.5. apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums tiek sniegts
epidemioloģiski drošā, epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē.

8.2. Pie ieejas norādītais atļautais apmeklētāju skaits nepārsniedz IKS aprēķinā norādītajam:
Jā
Nē
8.3. Informācija par atbildīgo personu izvietota labi redzamā vietā:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 21.punkts: Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs norīko personu,
kas atbildīga par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.

8.4. Atbildīgā persona, kas organizē drošības prasību izpildi, ir sasniedzama:
Jā
Nē
8.5. Atbildīgā persona ir uzrādījusi 7.punktā minēto IKS dokumentāciju:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 21.punkts: Atbildīgā persona pasākuma pēc uzraudzības un
kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās
drošības pasākumu īstenošanu.
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8.6. Atbildīgā persona pēc pieprasījuma objektīvi pārbaudāmā veidā pierāda pārbaudes laikā
esošā apmeklētāju skaita atbilstību norādītajam maksimālajam apmeklētāju skaitam:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 21.punkts: Atbildīgā persona pasākuma pēc uzraudzības un
kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz tai nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās
drošības pasākumu īstenošanu.

8.7. Pārbaudē konstatētais apmeklētāju skaits acīmredzami nepārsniedz atļauto:
Jā
Nē
8.8. Tiek kontrolēta apmeklētāju sejas masku pareiza lietošana pakalpojuma sniegšanas vietā:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 16.punkts: Publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai
apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk
par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 17.punkts: Sejas masku var nelietot:
17.9. saņemot pakalpojumus, kuru laikā objektīvi masku lietošana nav iespējama

8.9. Pakalpojuma sniegšanas vietas darbinieki pareizi lieto sejas maskas:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 16.punkts: Publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai
apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk
par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

8.10. Pakalpojuma sniegšanas vietas apmeklētāji pareizi lieto sejas maskas:
Jā
Nē
MK 28.09.2021. noteikumi Nr.662 - 16.punkts: Publiskās ārtelpās, saņemot pakalpojumus vai
apmeklējot pasākumus, kur ir intensīva cilvēku plūsma, un publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk
par vienu personu, tiek lietota sejas maska, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

8.11. Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
verifikācija:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 – 5.10.apakšpunkts:
5.10. saņemt un sniegt saimnieciskos pakalpojumus (tai skaitā kultūras pakalpojumus vai atrakcijas
ārtelpās), organizēt un apmeklēt pasākumus, kā arī apmeklēt sporta sacensības var tikai epidemioloģiski
drošā vidē, ja tiek nodrošināts, ka:
5.10.1. tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
5.10.2. netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski
drošā vidē;
5.10.3. tiek nodrošināta šajā rīkojumā noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības
noteikumu ievērošana;
5.10.4. tiek lietotas sejas maskas. Sejas masku var nelietot fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, kā
arī sportisti fizisko aktivitāšu laikā sporta sacensībās;
5.10.5. apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
5.10.6. bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72
stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu;
Ekonomikas ministrijas skaidrojums: Bērni līdz 12 gadu vecumam, kas neatbilst vakcinētas vai
pārslimojušas personas statusam, epidemioloģiski drošā vidē var saņemt pakalpojumus, tostarp
tirdzniecības pakalpojumus, pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas pilngadīgas personas pavadībā.
Savukārt bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo
72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

8.12. Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp
individuāliem apmeklētājiem:
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Jā

Nē

MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 – 5.12.apakšpunkts: saimnieciskos pakalpojumus, tai skaitā atrakcijas
ārtelpās un skaistumkopšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes var sniegt epidemioloģiski drošā
vidē, ja papildus šajā rīkojumā noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām tiek ievēroti
šādi nosacījumi:
5.12.2. izstāžu norises vietās eju platums starp izstāžu stendu rindām vai distance starp vairākām vienā
telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām ir vismaz trīs metri;
5.12.3. tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu
mājsaimniecību locekļiem;

8.13. Pakalpojuma sniegšanas vietas darbinieki veic darba pienākumus ar sadarbspējīgu
vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu vai derīgu testēšanas sertifikātu /
skrīninga antigēnu testu:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 – 5.punkts:
5.1. darba devēji:
5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja
veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;
5.4. no 2021. gada 13. oktobra darbinieki (amatpersonas), kuriem darba pienākumu veikšanai
nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un kuriem šāda sertifikāta nav, savus darba
pienākumus var veikt:
5.4.2. no 2021. gada 20. oktobra līdz vakcinācijas sertifikāta saņemšanas brīdim – ar testēšanas
sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām, vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām
organizētu skrīninga antigēna testu teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu
saņemšanai;

8.13.1. darbiniekam ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts:
Jā
Nē
8.13.2. darbiniekam ir pārslimošanas sertifikāts:
Jā
Nē
8.13.3. darbiniekam ir derīgs testēšanas sertifikāts:
Jā
Nē
8.13.4. darbiniekam ir derīgs skrīninga antigēnu tests:
Jā
Nē
Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas 04.11.2021.gada sēdē (protokola Nr.86 2.punkts) tika
apstiprināts skaidrojums MK 09.10.2021. rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
5.4.2.apakšpunktā noteikto par testēšanas sertifikātu saņemšanas pakalpojuma nepieejamību, 1) pakalpojums uzskatāms par nepieejamu, ja testēšanas laboratorija atrodas tālāk par 10 km no
tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas vietas vai personai 24 stundu laikā nav bijusi iespēja saņemt
testēšanas sertifikātu (laboratorijas pārslodzes dēļ). Šādā gadījumā tirdzniecības vai cita saimnieciskā
pakalpojuma sniedzējam (darba devējam) jābūt objektīvi pārbaudāmiem pierādījumiem par
pakalpojuma testēšanas sertifikātu saņemšanas nepieejamību (policijas darbinieks informācijas
pārbaudes nolūkā var sazināties ar attiecīgo laboratoriju, lai noskaidrotu tās noslodzi norādītajā laikā);
2) tirdzniecības vai cita saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam (darba devējam) jāveic objektīvi
pārbaudāmā veidā skrīninga antigēnu testu uzskati un to piederību attiecīgajam darbiniekam.

8.14. Pakalpojums tiek sniegts no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, izņemot ēdināšanu
līdzņemšanai:
Jā
Nē
MK 09.10.2021. rīkojums Nr.720 – 5.14.apakšpunkts: netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi
laikposmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, 5.13.9. apakšpunktā minētos
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saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus 5.16. apakšpunktā minētajās tirdzniecības
vietās, kā arī kultūras pasākumus, kuru norisei jābeidzas līdz plkst. 23.00.

8.15. Konstatēti citi pārkāpumi:
Jā
Nē
___________________________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________________________
______________________
___________________________________________________________________________
______________________

9. Pārbaudē konstatētie pārkāpumi:
9.1. Pārbaudes laikā ir konstatēti pārkāpumi:
Jā
Nē
9.2. Konstatēti nebūtiski pārkāpumi, kurus var novērst pārbaudes laikā vai kuri ir novēršami
tuvākajā laikā (diennakts laikā):
Jā
Nē
9.3. Konstatēti pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst pārbaudes laikā vai tuvākajā laikā
(diennakts laikā), bet tie nevar radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības
interesēm:
Jā
Nē
9.4. Konstatēti būtiski pārkāpumi, kuri var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības
veselības interesēm:
Jā

Nē

10. Policijas darbinieka rīcība pēc pārbaudes rezultātiem:
10.1. Konstatējot nebūtiskus pārkāpumus, kurus var novērst pārbaudes laikā vai kuri ir
novēršami tuvākajā laikā (diennakts laikā) - Atbildīgai personai doti preventīvie norādījumi
pārkāpumu novēršanai:
Jā
Nē
10.2. Konstatējot pārkāpumus, kurus nav iespējams novērst pārbaudes laikā vai tuvākajā laikā
(diennakts laikā), bet tie nevar radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības veselības
interesēm:
Jā
Nē
10.2.1. Konstatējot MK 28.09.2021. noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto ierobežojumu pārkāpumus, policijas
darbinieks pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu pēc Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.panta:
Jā
Nē
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50. pants. (1) Par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikta epidemioloģiskās drošības
pasākuma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas
soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām..

10.2.2. Konstatējot MK 09.10.2021. rīkojumā N.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
paredzēto ierobežojumu pārkāpumus, policijas darbinieks pieņem lēmumu par administratīvā
pārkāpuma procesa uzsākšanu pēc likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
21.pantā:
Jā
Nē
21. pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu
pārkāpšana: Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu
pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet
juridiskajai personai — no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

10.2.3. Konstatējot citus pārkāpumus, kuri nav Valsts policijas / pašvaldības policijas
kompetencē, policijas darbinieks sagatavo informāciju Veselības inspekcijai administratīvā
pārkāpuma procesa uzsākšanai pēc Epidemioloģiskās drošības likuma 375.panta:
Jā
Nē
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.

10.3. Konstatējot būtiskus pārkāpumus, kuri var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu sabiedrības
veselības interesēm – policijas darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas vietas
(struktūrvienības) slēgšanu apmeklētājiem:
Jā
Nē
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 52. pants: (1) Ja tirdzniecības vietā (struktūrvienībā)
vai pakalpojumu sniegšanas vietā (struktūrvienībā) nav izstrādāta vai ieviesta iekšējās kontroles sistēma
epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un tas var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu
sabiedrības veselības interesēm, Valsts policija vai pašvaldības policija var Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā pieņemt rakstveida lēmumu par tirdzniecības vietas (struktūrvienības) vai
pakalpojumu sniegšanas vietas (struktūrvienības) slēgšanu apmeklētāju pieņemšanai uz laiku līdz
septiņām dienām.

11. Cita informācija, dotie norādījumi:
___________________________________________________________________________
_______________________
___________________________________________________________________________
_______________________
___________________________________________________________________________
_______________________
___________________________________________________________________________
_______________________
Policijas darbinieka paraksts: _____________________
Atbildīgās personas paraksts: _____________________
Ja piedalās PTAC, tad darbinieka vārds uzvārds, amats:
_______________________________________________________________
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PTAC darbinieka paraksts: _____________________

2.pielikums.
Bibliotēku pašpārbaudes lapa darba aizsardzībā
Bibliotēka………………
datums……………………

Nr.p
.k.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Jautājumi
Bibliotēkā ir darba aizsardzības speciālists
vai darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā ir
piesaistīta kompetenta institūcija vai kompetentais speciālists
Ir papildināti darba kārtības noteikumi un/vai ir izstrādāti darba
devēja rīkojumi Covid-19 izplatības ierobežošanai
Darbinieki ir iepazīstināti ar darba kārtības noteikumiem un/vai
rīkojumiem
Ir norīkota/s atbildīgā/s persona/s, kas pieņem lēmumus
situācijās, kas saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanas
pasākumiem
Ir veikts darba vides risku novērtējums
Darba vides risku novērtējums atbilst faktiskajiem apstākļiem
darba vidē
Darbinieki ir iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu
Ir veikta attālināti strādājošu darbinieku informēšana, apmācība
un instruēšana par attālinātā darba riskiem (piemēram, darbs ar
datoru);
Ir sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns
Darbiniekiem ir nodrošināti nepieciešamie individuālie
aizsardzības līdzekļi (sejas maskas, cimdi, u.c.) un dezinfekcijas
līdzekļi pietiekošā daudzumā
Darbinieki ir instruēti darba aizsardzībā un apmācīti darba
aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz viņa darba vietu un darba
veikšanu
Ir veikta nodarbināto praktiskā apmācība kā pareizi lietot
individuālos aizsardzības līdzekļus (sejas maskas, cimdus, u.c.)
un uzņēmumā izmantotos dezinfekcijas/mazgāšanas līdzekļus
Darbiniekiem ir pieejama visa nepieciešamā informācija (info
materiāli, infogrammas, citi vizuālie materiāli) par
epidemioloģiskām drošības prasībām darba laikā
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Jā

Nē

Piezīmes٭
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