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Grozījumi Ministru kabineta 09.10.2021. 
rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums), kas 
spēkā no 15.11.2021. (I)

19.apakšpunkts:

Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā noteikto
nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz
15.11.2021., kā arī šā rīkojuma 5.3.
apakšpunktā noteikto par darba pienākumu
veikšanu no 15.11.2021., ja darbiniekam
(amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts, nepiemēro:

darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši
vakcināciju līdz 15. 11.2021. un vakcinācijas
sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 15.12.2021.
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Grozījumi Rīkojumā, kas spēkā no 
15.11.2021. (II)

19.apakšpunkts:

Līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, darbinieks
(amatpersona) var turpināt pildīt savus darba
(amata, dienesta) pienākumus klātienē, uzrādot
testēšanas sertifikātu, kas izdots ne agrāk kā pirms
72 stundām. Testu testēšanas sertifikāta iegūšanai
darbinieks (amatpersona) apmaksā no saviem
līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.
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Grozījumi Rīkojumā, kas spēkā no 15.11.2021.
(I)

5.91. apakšpunkts:

visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā 
pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), 
ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka 
tām nav:

1)akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju; 

2)pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu 
vai pašizolāciju;

3)zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas 
tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. 
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Grozījumi Rīkojumā, kas spēkā no 
15.11.2021. (II)

5.91. apakšpunkts:

Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir
nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam
laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs
var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai
skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19
testēšanu (t.sk. skrīninga testēšanu). Šādā gadījumā
Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja
līdzekļiem.
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Grozījumi Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā (turpmāk 
– Likums), kas spēkā no 06.11.2021.

7.3 pants pirmā daļa:

Darba devējs nosaka darbinieku (amatpersonu)
amatus vai kategorijas, uz kurām attiecas
normatīvo aktu prasības un nosacījumi par
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta
nepieciešamību, un informē par to darbiniekus
(amatpersonas).

Darbiniekiem (amatpersonām) ir pienākums
informēt darba devēju par vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāta esību un uzrādīt minēto
sertifikātu darba devējam tā noteiktajā kārtībā.
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021.

7.3 pants otrā daļa:

Ja darbinieks (amatpersona) nav ieguvis
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas
nepieciešams darba (amata, dienesta) pienākumu
pildīšanai, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka
attiecīgā persona neatbilst veicamajam darbam
(amatam).
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021. (I)

7.3 pants trešā daļa:

Ja darba devējam normatīvajos aktos paredzēto 
prasību vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams 
pārcelt darbinieku (amatpersonu) citā piemērotā 
darbā (amatā) vai nodrošināt viņa darba (amata, 
dienesta) pienākumu veikšanu attālināti, darba 
devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks 
(amatpersona) iegūst vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu:

-atstādināt viņu no darba (amata, dienesta) 

vai 

-noteikt dīkstāvi darbinieka vainas dēļ.
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021. (II)

7.3 pants otrā daļa:

Par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam 
neizmaksājot darba samaksu. 

Darba devējam, izņemot darba devēju valsts 
pārvaldē, ir tiesības par atstādināšanas laiku saglabāt 
darba samaksu.
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Atstādināšanas no darba 

- nosakāma ar rīkojumu;

- tas ir pagaidu aizliegums darbiniekam
atrasties darba vietā un veikt darbu, par
atstādināšanas laiku neizmaksājot darba
samaksu;

- tā tiek veikta, pamatojoties uz Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3

panta trešo daļu;

- aizliegts atstādināt darbinieku
(amatpersonu) no darba (amata, dienesta) uz
laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem;
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Atstādināšana no darba

- darba devējam ir pienākums izsniegt
darbiniekam rakstveida rīkojumu, ar kuru
darbinieks atstādināts no darba;

- rīkojumā jānorāda atstādināšanas iemesls 
un termiņš;

- rīkojumā būtu jāietver norāde par 
darbinieka pienākumu informēt darba 
devēju, ja mainās atstādināšanas pamatā 
esošie apstākļi;

- darbinieks par atstādināšanas 
pārtraukšanu būtu informējams 
rakstveidā.
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Dīkstāve

Šāda dīkstāve rodas darbinieka rīcības
rezultātā un iestājas Darba likuma 74.panta
otrās daļas pēdējā teikumā minētais
nosacījums.

Dīkstāves situācija veidojas, ja atbilstoši Rīkojumā,
MK noteikumos Nr.662 un darba devēja izvērtējumā
(Rīkojuma 5.7.apakšpunkts) noteiktajam, darba
pienākumu izpildes priekšnosacījums ir vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikāta esamība, bet
darbiniekam sertifikāta nav. Citiem vārdiem, darba
devējs būtu gatavs darbinieku nodarbināt, taču tas
nav iespējams tā iemesla dēļ, ka darbinieks neizpilda
noteikto prasību.
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Dīkstāve

- nosakāma ar rīkojumu;

- rīkojumā būtu jānorāda dīkstāves pamatā
esošie apstākļi;

- gadījumos, kad darbinieks dīkstāves laikā
tiek norīkots darba līgumā neparedzētā
darba veikšanai, būtu norādāmi, gan
dīkstāves apstākļi, gan darba līgumā
neparedzētā darba veikšanai norīkošanas
iemesli un termiņš, darba izpildes vieta,
ievērojamie epidemioloģiskie pasākumi
darba veikšanai, un norāde par darba
līgumā nolīgtās darba samaksas
saglabāšanu;
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Dīkstāve

- rīkojumā būtu vēlams ietvert arī norādi par
darbinieka rīcību attiecībā uz darba devēja
savlaicīgu informēšanu par nepieciešamā
sertifikātu iegūšanu, tādējādi nodrošinot
skaidrus un saprotamus noteikumus attiecībā
uz darbinieka atgriešanos darbā pēc
dīkstāves;

- dīkstāve pārtraucama ar rīkojumu, informējot
par to darbinieku klātienē, nosūtot uz
darbinieka darba līgumā norādīto adresi
ierakstītā pasta sūtījumā, elektroniskā veidā
uz e-pasta adresi, vai kādā citā veidā, par ko
abas puses ir vienojušās.
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021.

7.3 pants ceturtā daļa:

Ja pēc maksimālā atstādināšanas laika vai dīkstāves 
darbinieka vainas dēļ, kura ilgst vairāk par trim 
mēnešiem, darbinieks (amatpersona) bez 
attaisnojoša objektīva iemesla nav ieguvis 
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, darba 
devējam ir tiesības nekavējoties izbeigt darba 
(dienesta) tiesiskās attiecības ar viņu, 
izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša darba 
algas (mēnešalgas) apmērā, bet, ja darbiniekam 
noteikta akorda alga, — viena mēneša vidējās 
izpeļņas apmērā.
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021.

7.3 pants ceturtā daļa ir kā pamatojums 
darba tiesisko attiecību pārtraukšanai.

Uz šo regulējumu nav attiecināmi:

Darba likuma 109.pantā noteiktie aizliegumi 
un ierobežojumi; Darba likuma 110.pants-
atlaišana nav jāsaskaņo ar arodbiedrību, jo 
darba attiecību pārtraukšana tiek veikta bez 
uzteikuma;

Aizliegts izbeigt darba (dienesta) 
tiesiskās attiecības, pamatojoties uz Likuma 
7.3 panta ceturto daļu, ar grūtnieci, kā arī ar 
sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam 
gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, —
visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 
bērna divu gadu vecumam. 
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021.

7.3 pants piektā daļa:

Darbinieks, kurš nav ieguvis vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, ir tiesīgs uzteikt darba 
līgumu, neievērojot Darba likuma 100.panta 
pirmajā daļā noteikto termiņu. 

Amatpersona, kura nav ieguvusi vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, ir tiesīga nekavējoties 
izbeigt dienesta attiecības.
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Grozījumi Likumā, kas spēkā no 
06.11.2021.

7.3 pants septītās daļas otrs teikums:

Ja grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam 
gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, — visā 
barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu 
vecumam, atbilstoši šā panta trešajai daļai nav iespējams 
pārcelt citā piemērotā darbā (amatā, dienestā), darba 
devējam ir pienākums uz laiku piešķirt šādai darbiniecei 
(amatpersonai) atvaļinājumu. Šādi piešķirta atvaļinājuma 
laikā darbiniecei (amatpersonai) tiek saglabāta 
iepriekšējā vidējā izpeļņa.
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Paldies par uzmanību


