
 

 

 
 

Visiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
darbiniekiem 

 

 
RĪKOJUMS 

Rīgā 
 
08.07.2021.          

Nr.3.1.-A.6/2021-151 
 
Par darba organizēšanu Covid-19 pandēmijas laikā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
 
Pamatojoties uz epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī, atbilstoši 2020. gada 9. 
jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 12.07.2021. uzdodu: 

1. Departamentu direktoriem, patstāvīgo daļu vadītājiem un ceļu rajonu direktoriem: 

1.1. Darbus veikt klātienē darba vietās atbilstoši darba līgumam; 

1.2. Organizēt, lai katrs pakļautībā esošais biroja darbinieks ne mazāk kā 50% darba laika 
strādātu klātienē darba vietās atbilstoši darba līgumam; 

1.3. Ar rīkojumu iepazīstināt pakļautībā esošos darbiniekus. 

2. Visiem darbiniekiem: 

2.1. Strādājot attālināti, veikt attālinātā darba laika uzskaiti: 

https://edvs.lau.lv/pv/AttalinataDarbaUzkaite/Forms/AllItems.aspx?View=%7BA923CE
BE%2DFB63%2D432B%2D8FA0%2DB4920ACEC845%7D.  

2.2. Darba un koplietošanas telpās: 

2.2.1. Darbiniekiem, kuri ir snieguši informāciju par derīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu (turpmāk tekstā – COVID sertifikāts) par COVID 
sertifikātu derīguma pārbaudi atbildīgajai personai, atļauts nelietot mutes un 
deguna aizsegus un neievērot 2 metru distanci;  

2.2.2. Darbiniekiem, kuriem nav COVID sertifikāta vai kuri nav snieguši informāciju par 
COVID sertifikātu, jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro vismaz 2 metru 
distance.  

2.3. Ārpus telpām nav nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegus un ievērot 2 metru 
distanci.  

2.4. Transportlīdzekļos  ja transportlīdzeklī ir vairāk kā viens darbinieks, darbiniekiem, 
kuriem nav COVID sertifikāta vai kuri nav snieguši informāciju par COVID sertifikātu, 
jālieto mutes un deguna aizsegs. 

2.5. Pienākums informēt par COVID sertifikātu derīguma pārbaudi atbildīgo personu par 
COVID sertifikāta derīgumu, sekot COVID sertifikāta derīguma termiņam un tam 
izbeidzoties informēt par COVID sertifikātu derīguma pārbaudi atbildīgo personu.  
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3. Par COVID sertifikātu derīguma pārbaudi atbildīgajām personām: 

3.1. Pieprasīt darbiniekiem uzrādīt COVID sertifikātu tai skaitā noskanēt COVID sertifikāta 
QR kodu, lai pārliecinātos par COVID sertifikāta derīgumu.  

4. Par COVID sertifikātu derīguma pārbaudi atbildīgās personas: 

4.1. Administrācijas ēkā – Kvalitātes vadības departamenta Darba un vides aizsardzības 
daļas vadītāja Daina Pužule; 

4.2. Ceļu rajonos – ceļu rajonu direktoru norīkotas personas. 

5. Administratīvi juridiskā departamenta Valdes sekretariāta biroja administratorei Anitai 
Karlsonei ar šo rīkojumu iepazīstināt departamentu direktorus patstāvīgo daļu vadītājus un 
ceļu rajonu direktorus. 

 
 
Valdes priekšsēdētājs       Vilnis Vitkovskis 
 
 
SASKAŅOTS: 
 
Valdes loceklis       Andris Lapsiņš 
 
 
Kvalitātes vadības departamenta direktors     Mareks Neimanis  
 
 
Personāla vadības daļas vadītāja      Ilona Kļimoviča 
 
 
Datu aizsardzības speciāliste      Daiga Janauska 
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