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Drošas darba vides vadlīnijas sabiedriskā transporta uzņēmumiem 

 
15.04.2021.; 06.05.2021.; 25.05.2021.; 07.06.2021.; 16.06.2021.;09.09.2021.; 21.10.2021.; 

02.11.2021.; 05.11.2021.; 30.11.2021.; 07.01.2022.; 25.01.2022.; 08.02.2022.; 01.03.2022. 

 

Vadlīniju MĒRĶIS: 

1. Nodrošināt uzņēmuma darba procesu nepārtrauktību, 

2. Samazināt Covid-19 inficēšanās riskus,  

3. Saglabāt nodarbināto un pasažieru veselību. 

Drošas darba vides vadlīnijas transporta nozares uzņēmumiem ir sagatavots kā ieteicamais 

materiāls darba devējiem. 

 

 

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/) un Ministru kabineta Valsts kancelejas vietnei “Covid-19,gov.” 

(https://covid19.gov.lv/)   sniegtajām rekomendācijām. 

2. Beidzoties valstī noteiktajai ārkārtējai situācijai, no 1. marta vairs nebūs spēkā sabiedriskā 
transporta ietilpības ierobežojumi. 

3. Darba devējam tiesības izvērtēt darbus, kuru veikšanas laikā ir paaugstināts risks inficēties 
(ciešs kontakts ar pakalpojuma sanēmēju, saskare ar lielus skaitu cilvēku, kuru vakcinācijas 
statuss nav zināms, darba pienākumu, kas ir būtiski uzņēmuma darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai, veikšana). Šiem darbiniekiem darba devējs būs tiesīgs noteikt pienākumu 
darbu veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nosakot epidemioloģiskos 
risku darba vietā. 

4. Tiek saglabāts nosacījums darba pienākumus klātienē veikt ar derīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu tiem darbiniekiem, kuru darbs ir saistīts ar ciešu kontaktu ar 
cilvēkiem, kura rezultātā iespējami nopietni Covid-19 uzliesmojumi.  

5. Sertifikātu pieprasīs darbiniekiem, kuri nodrošina sabiedrībai būtiskus pakalpojumus, kuru 
nepārtrauktība ir nozīmīga sabiedrības veselībai vai drošībai. 

6. No 1.marta tiek atcelts pienākums veikt darba pienākumus tikai ar derīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu, ja darba devējs to atļauj.. 

7. Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai 

tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā 

dzīvesvietā. 

8. Transporta uzņēmuma 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.  

9. Uzņēmuma direktors/vadītājs ir atbildīgs par noteikto epidemioloģiskās drošības 

pasākumu veikšanu, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. 

10. .Uzņēmuma direktors/vadītājs nosaka, ka darba vietā neuzturas personas: 

10.1. ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

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

10.3. personas, kas saslimušas ar Covid-19. 

 

 

 

https://spkc.gov.lv/lv/
https://covid19.gov.lv/
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II. Darba aizsardzības prasības uzņēmumā 
1. Riska novērtēšana darba vidē un attiecīgi pasākumi: 

1.1. Veikt uzņēmumā darba vides risku identificēšanu un vērtēšanu (ievērojot MK 660 

Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība, prasības un 1.pielikumu), 

ievērojot noteikto periodiskumu vai papildus esošiem risku vērtēšanas dokumentiem, 

sagatavot atsevišķu risku faktoru  vērtēšanu, novērtējot iespēju inficēties un saslimt ar 

Covid-19. 

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

dezinfekcijas līdzekļu) plānu darba atsākšanai pēc uzņēmuma slēgšanas perioda. 

1.3. Darba devējs ārkārtējās situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas 
izbeigšanās ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes 
veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes 
veikšanas kārtību, ja persona nav veikusi periodisko veselības pārbaudi darba 
devēja noteiktajā laikā (termiņā) saistībā ar Covid-19 infekcijas riskiem.  

1.4. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo un ārpuskārtas veselības pārbaudi, kā arī uz 
periodisko veselības pārbaudi personām, kuras nodarbinātas darbā īpašos apstākļos 
atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā 
veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam;". 

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

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

darbinieku atgriešanās darba vietās. 

1.6. Pirms darbības uzsākšanas veikt nodarbināto neplānotu instruktāžu, tās laikā 

ievērojot epidemioloģisko drošību. Instruktāžu dokumentēt un informēt darbinieku 

par uzņēmumā noteiktajiem drošības pasākumiem. 

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

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

ar datoru). 

1.8. Veikt nodarbināto praktisko apmācību un to periodiski atkārtot kā pareizi lietot 

individuālos aizsardzības līdzekļus, dezinfekcijas līdzekļus un uzņēmumā pielietotos 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus, piemēram, ventilācijas iespējas. 

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

 

 

 

III. Drošas darba vides vadlīnijas uzņēmumā  

Vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības. 

1. Pakalpojuma sniedzējs, darba devējs, kā arī katra persona, piedaloties sabiedrības 
aktivitātēs, ievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības protokolus 
vai rekomendācijas (tai skaitā informēšanas, kontaktu samazināšanas un distancēšanās, 
sejas masku lietošanas, telpu ventilēšanas un higiēnas pamatprincipus, kā arī izolācijas un 
mājas karantīnas nosacījumus) un novērš inficēšanās riskus apkārtējiem 

 

2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina informēšanu, birojā, autoostā, transporta līdzeklī 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 par konkrētajā pakalpojuma sniegšanas vietā 

noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, tai skaitā: 

 

2.1. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas 

karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude
https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude
https://likumi.lv/ta/id/189070-kartiba-kada-veicama-obligata-veselibas-parbaude#piel2
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2.2. brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par 

sejas maskas pareizu lietošanu; 

2.3. rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās 

nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 

2.4. apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot, vai pakalpojums 

tiek sniegts epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski nedrošā vidē; 

2.5. norādījums par maksimālo personu skaitu pakalpojuma sniegšanas vietā, ja tāds ir 

noteikts. 

 

Drošības prasības darba vidē 
1. Darbiniekiem biroja telpās;  

1. Respiratoru vai medicīnisko masku lietošana sabiedriskajā transportā, taksometros un 
pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir obligāta arī visiem sabiedriskā 
transporta darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar pasažieriem. 

2. Darba vidē lieto sejas masku, ja telpā ir vairāk par vienu darbinieku. 

3. Ja darbiniekam tiek apstiprināta Covid-19 diagnoze vai aizdomas par Covid-19 infekciju, 

vai darbiniekam parādās Covid-19 saslimšanas pazīmes darba pienākumu veikšanas laikā, 

darbinieku atstādina no darba pienākumu veikšanas, uzdodot nekavējoties sazināties ar 

ģimenes ārstu, lai veiktu Covid-19 laboratorisko diagnostiku un pozitīva Covid-19 testa 

rezultātā ievērotu centra un ģimenes ārsta norādījumus. 

4. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības saņemt 

darba nespējas lapu. 

5. Vispārējās higiēnas prasības darbiniekiem: 

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

ēšanas, pēc kontakta ar kolēģiem, klientiem. 

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

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

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

rokām. 

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

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

nomazgāt rokas. 

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

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

5.3. Vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas var strādāt klātienē darba vidē, 

darba telpās, lietojot sejas maskas un distancējoties. 

5.4. Klātesošo personu pienākums ir pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai 

kontrolējošo institūciju pieprasījuma, uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, un 

pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības 

pieprasīt personai uzrādīt šo sertifikātus un personu apliecinošu dokumentu. 

 

 

6. Darbiniekiem ražošanas telpās, t.sk. -remontzonas, noliktavas, transporta līdzekļu 

mazgāšanas zonas, u.c.; 

6.1. Respiratoru vai medicīnisko masku lietošana sabiedriskajā transportā, taksometros 
un pasažieru komercpārvadājumos ar vieglo automobili ir obligāta arī visiem 
sabiedriskā transporta darbiniekiem, kas nonāk saskarē ar pasažieriem. 

6.2. Darba vidē lietot sejas maskas, ja telpā ir vairāk par vienu darbinieku, ārtelpās sejas 

maskas nav jālieto. 

6.3. Vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātam nav noteikts derīguma termiņš. 



 
 

4 
 

6.4. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja 

viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss.  

6.5. Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē 

strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 

testēšanu (tai skaitā skrīninga testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas 

izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem;. 

7. Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu 

tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā 

dzīvesvietā. 

8. Mājas karantīnas laikā pilnībā vakcinētām vai pārslimojušām personām ir tiesības saņemt 

darba nespējas lapu. 

9. Klātesošo personu pienākums ir pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai 

kontrolējošo institūciju pieprasījuma, uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, un pakalpojuma 

sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt personai 

uzrādīt šo sertifikātus un personu apliecinošu dokumentu.  

10. Higiēnas prasības 

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

ēšanas, pēc kontakta ar citiem cilvēkiem. 

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

saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. 

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

10.4. Ievērot sociālo distancēšanos- regulāri atgādināt darbiniekiem par 2 metru distances 

ieturēšanu, kur tas ir iespējams. 

10.5. Izmantot vizuālas norādes, piemēram, uzlīmes uz grīdas, vai piktogrammas citās 

vietās,  lai informētu par 2 metru distances ievērošanu. 

10.6. Ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lietot sejas masku. 

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

aizsegus un citus individuālās aizsardzības līdzekļus un roku dezinfekcijas 

līdzekļus. 

10.8. Ievērojot darba procesu, darba vides risku samazināšanai lietot citus individuālos 

elpošanas ceļus aizsargājošus līdzekļus, piemēram, respiratoru FFP2 un FFP3 tipa. 

10.9. Organizēt elastīgu darba grafiku darbiniekiem, veikt plūsmas izpēti un nodalīšanu, 

lai nepieļautu darbinieku pulcēšanos vai drūzmēšanos pie ieejas, izejas, atpūtas 

telpās, ģērbtuvēs, virtuvēs, īpaši pusdienu pārtraukumos un arī citās telpās. 

10.10. Uzņēmumā ieviest elastīgu grafiku ēdnīcas /virtuvju izmantošanai, nodrošinot, ka: 

10.10.1. attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama, 

10.10.2. ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas 

saskares, fiziski nepārklājas, 

10.10.3. starp galdiņiem ir divu metru distance, 

10.10.4. ēdnīcu/virtuves apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegu, izņemot 

ēšanas laiku,  

10.10.5. tiek veikta telpu vēdināšanu. 

10.11. Atpūtas telpās krēslus un galdus pārkārtot tā, lai starp tiem nodrošinātu ne mazāk 

kā 2 m distanci. 

10.12. Tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras cilvēki, 

izmantojot 70% spirtu saturošus virsmu dezinfekcijas līdzekļus.  

10.13. Regulāri tīrīt un vēdināt telpas. 
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11. Drošības prasības sabiedriskā transporta līdzekļa vadītājiem: 

11.1. Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē. 
11.2. Lietot mutes un deguna aizsegu, ieteicams FFP2 tipa respiratorus; 

11.2.1. saņemot vai nododot dokumentus, skaidru naudu dispečeram pirms vai 

pēc maiņas; 

11.2.2. ieejot transporta līdzekļa salonā, ja tajā jau atrodas pasažieri; 

11.2.3. vadot sabiedrisko transportu, ja vadītāja kabīne nav pilnīgi noslēgta no 

salona. 

11.3. Ievērot 2 m distanci, atrodoties dispečeru telpās, citās koplietošanas telpās. 

11.4. Sabiedriskajā transporta līdzeklī pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā 

režīmā; 

11.4.1. visu brauciena laiku pasažieri un vadītājs pareizi valkā sejas masku, 

(vēlams – FFP2 respiratoru), 

11.4.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un 

pa kurām izkāpj),  
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11.4.3. pasažieru skaits sabiedriskā transporta līdzekļi nav ierobežots, 

11.4.4. visu brauciena laiku ir atvērti logi ventilācijai. 

11.5. Pārvadātājam transportlīdzekļa salonā izvietot informāciju par pieļaujamo 

pasažieru skaitu. 

11.6. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru 

iekāpšanu un izkāpšanu, tad: 

11.6.1. nodrošināt, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,  

11.6.2. pēc iespējas ievērot 2 m distancēšanās prasības,  

11.6.3. nodrošināt, lai tiek marķētas sēdvietas. 

11.7. Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas , arī tās 

virsmas, uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi, 

transporta līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c. 

 

 

12. Drošības prasības starppilsētu pasažieru pārvadātājiem (šoferim): 

12.1. Sejas maskas lieto sabiedriskā transporta darbinieki, kas nonāk saskarē ar 
pasažieriem (piemēram, kontrolieris, konduktors, transportlīdzekļa vadītājs). 

12.2. Visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2 

respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un pasažieriem. 

12.3. Ievērot 2 m distanci, atrodoties dispečeru telpās vai citās koplietošanas telpās.  

12.4. Sabiedriskajā transporta līdzeklī: 

12.4.1. sabiedriskajā transportā ir spēkā iepriekš noteiktie drošības pasākumi 

un pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā režīmā; 

12.4.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un 

pa kurām izkāpj),  

12.4.3. pasažieru skaits transporta līdzeklī nav ierobežots, 

12.4.4. regulāri vēdināt transporta līdzekli tā galapunktā, 

12.5. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru 

iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,  

12.5.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,  

12.5.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.  

12.6. Iespēju robežās norobežot  autobusa vadītāja vietu ar  aizsargstiklu.  

12.7. Marķēt sēdvietas aiz autobusa vadītāja kabīnes un nepārdod biļetes tām 

sēdvietām, kas atrodas uzreiz aiz autobusa vadītāja vietas. 

12.8. Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas, arī tās virsmas, 

uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi, transporta 

līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c. 

 

13. Drošības prasības neregulāro pārvadājumu veicējiem 
 (iekšzemes tūrisms, skolēnu pārvadājumi un ekskursijas, iespējams arī starptautiskās autobusu 

ekskursijas)  

13.1. Sejas maskas lieto sabiedriskā transporta darbinieki, kas nonāk saskarē ar 
pasažieriem (piemēram, kontrolieris, konduktors, transportlīdzekļa vadītājs). 

13.2. Nodrošināt autobusā nepieciešamo 70 % spirtu saturošus dezinfekcijas 

līdzekļu apjomu visam pakalpojuma laikam. 

13.3. Iespēju robežās norobežot  autobusa vadītāja vietu ar  aizsargstiklu.  

13.4. Pasažieru skaits nav ierobežots. 

13.5. Sabiedriskajā transporta līdzeklī: 

13.5.1. visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – 

FFP2 respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un 

pasažieriem, 
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13.5.2. nodrošināt pasažieru vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un 

pa kurām izkāpj),  

13.5.3. regulāri vēdināt transporta līdzekli, 

13.6. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru 

iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,  

13.6.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,  

13.6.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.  

13.7. Regulāri dezinficēt transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmas, arī tās virsmas, 

uz kurām ir visaugstākais inficēšanās risks, piemēram, durvju rokturi, transporta 

līdzekļa vadības paneli, pogas, balstus/rokturus u.c. 

13.8. Transporta līdzekļa vadītājam pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma, informēt 

par ekskursijas virzienu un laiku, kā arī citu informāciju, ievērojot noteiktās 

prasības. 

 

 

14. Drošības prasības skolēnu pārvadājumos  ar autobusu  

14.1. Transportlīdzekļa vadītājs var nelietot sejas masku, ja tas atrodas no 

pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē. 

14.2. Transportā tā vadītājam informēt par mutes un deguna aizsega pareizu 

lietošanu un atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes un deguna 

aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā. 

14.3. Sabiedriskajā transporta līdzeklī: 

14.3.1. nodrošināt skolēnu vienvirziena plūsmu (pa kurām durvīm iekāpj un 

pa kurām izkāpj),  

14.3.2. pārvadāto skolēnu skaits nav ierobežots, 

14.3.3. regulāri vēdināt transporta līdzekli pēc reisa beigām, 

14.4. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru 

iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,  

14.4.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,  

14.4.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.  

14.5. Epidemioloģiskās drošības prasības autobusā -skolēniem brauciena laikā 

pareizi lietot mutes un deguna aizsegu. 

 

 

15. Drošības prasības biļešu kontrolieriem 

15.1. Biļešu kontrolierim: 

15.1.1. dezinficēt rokas ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli; 

15.1.2. uzlikt mutes un deguna aizsegu; 

15.1.3. veikt braucienu fiksējošo dokumentu pārbaudi; 

15.1.4. biļešu kontroles laikā pareizi lietot mutes un deguna aizsegu, vēlams 

FFP2 tipa respiratoru; 

15.2. Konduktoram informēt par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu un 

atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja persona nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto 

to neatbilstošā veidā. 

15.3. Konflikta gadījumā ar pasažieri, kontrolieris drīkst izsaukt policiju. 

15.4. Pēc kontroles beigām izkāpt no autobusa un: 

15.4.1. noņemt mutes un deguna aizsegu un ievietot maisiņā, 

15.4.2. dezinficēt rokas ar 70 % spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli. 

 

 

 

16. Drošības prasības mikroautobusu pārvadātāji (vadītāji) 
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16.1. Transportlīdzekļa vadītājs var nelietot sejas masku, ja tas atrodas no 
pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē. 

16.2. Mikroautobusu vadītājam, vadot transporta līdzekli visu laiku lietot sejas 

masku, vēlams : 

16.2.1. ārkārtējās situācijas laikā sabiedriskajā transportā ir spēkā iepriekš 

noteiktie drošības pasākumi un pakalpojumi tiek nodrošināti sarkanajā 

režīmā; 

16.2.2. visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – 

FFP2 respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un 

pasažieriem; 

16.2.3. ieejot transporta līdzekļa salonā, ja tajā jau atrodas pasažieri; 

16.2.4. vadot mikroautobusu, ja vadītāja kabīne nav pilnīgi noslēgta no salona; 

16.3. Mikroautobusā: 

16.3.1. ietilpības nav noteikta, 

16.3.2. regulāri vēdināt transporta līdzekli, 

16.4. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru 

iekāpšanu un izkāpšanu, pārvadātājs aicina pasažierus izvēlēties vietas tā,  

16.4.1. lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi piepildīts,  

16.4.2. pēc iespējas ievērotas 2 m distancēšanās prasības.  

16.5. Iespēju robežās norobežot  mikroautobusa vadītāja vietu ar  aizsargstiklu. 

16.6. Marķēt sēdvietas aiz mikroautobusa vadītāja kabīnes un nepieļaut pasažieriem 

izmantot sēdvietas, kas atrodas uzreiz aiz vadītāja vietas. 

16.7. Regulāri dezinficē mikroautobusa vadītāja kabīni un mikroautobusa salona 

virsmas, kurām ir visaugstākais inficēšanās risks ar korona vīrusu, piemēram, 

durvju rokturi, sēdekļa atzveltnes rokturi u.c. 

16.8. Transportlīdzekļa vadītājs konflikta gadījumā drīkst izsaukt policiju. 

 

17. Drošības prasības taksometra vadītājiem, vieglo automašīnu vadītājiem, kuri veic 

pasažieru pārvadājumus un neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē.  

17.1. Taksometrā pasažieru skaits nav ierobežots, ņemt vērā transporta līdzeklī 

noteikto vietu skaitu 

17.2. Visu brauciena laiku vadītājam pareizi valkāt sejas masku, vēlams – FFP2 

respiratoru, kā arī darba procesā kontaktējoties ar darba kolēģiem un pasažieriem. 

17.3. Taksometra vadītājam, vieglo automašīnu vadītājam regulāri vēdināt salonu, 

izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai atverot lūkas un logus.  

17.4. Regulāri pēc katra pasažiera pārvadāšanas dezinficē taksometra vadītāja vietu 

un salona virsmas, kurām ir visaugstākais inficēšanās risks ar korona vīrusu, 

piemēram, durvju rokturi, sēdekļa atzveltna.  
17.5. Transportlīdzekļa salonā uz logiem izvietot informatīvas norādes ar 

aizliegumu pasažierim tos aizvērt;.es rokturi u.c. 

 

 

18. Drošības prasības sabiedriskā transporta klientiem 

 

1. Pasažieri lieto sejas maskas transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar 
kuru veic pasažieru komercpārvadājumus. 

2. Pareizi lietot mutes un deguna aizsegus (sejas maskas), ieteicams FFP2 tipa respiratorus, 

atrodoties sabiedriskajā transportā, autobusā, mikroautobusā, taksometrā, izņemot: 

2.1. bērnus līdz 7 gadu vecumam,  
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2.2. personām ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ masku nav 

iespējams uzvilkt; 

3. Sejas un deguna aizsegu pareizi lietot visu brauciena laiku. 

 

PAR EPIDEMIOLOĢISKO PRASĪBU NODROŠINĀŠANU ATBILDĪGĀ PERSONA 

1. Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs norīko personu par epidemioloģiskās drošības 

prasību ievērošanu 

2. Atbildīgās personas pienākums ir:  

2.1. nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un to ievērošanas 

uzraudzību pakalpojuma sniegšanas vietā (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti 

bez personāla), pasākuma norises vietā vai darba vietā; 

2.2. nodrošināt pakalpojuma sniedzējiem un saņēmējiem, darbiniekiem un citām 

personām, kas atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā, pieejamu un saprotamu 

informāciju par epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību; 

3. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniegt nepieciešamo 

informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums,  

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 662, Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”, 

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

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720  “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”; 

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
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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https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 
Ministru kabineta, valsts kancelejas m.l. https://covid19.gov.lv/ 
 
 

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 
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