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Visiem VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
darbiniekiem 

 

 
 

RĪKOJUMS 
Rīgā 

 
 
Dokumenta datums ir tā elektroniskās  
parakstīšanas datums un  numurs skatāms 
pievienotajā datnē 

 
 
Par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
 

Pamatojoties uz 05.06.2020. likumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums,  
Ministru kabineta  28.09.2021. noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  

1. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, nosaku VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 
(turpmāk – Sabiedrība) šādas vispārējās darba organizēšanas prasības:   

1.1. Sabiedrības darbiniekiem: 

1.1.1. darbu veikt attālināti vai klātienē, atbilstoši iespējām un darba specifikai; 

1.1.2. atrodoties telpās, ievērot divu metru fizisku distanci starp darbiniekiem, kā arī 
starp darbiniekiem un apmeklētājiem. 

1.2. Covid-19 pozitīvi darbinieki darbu klātienē var veikt tikai ar ģimenes ārsta atļauju. 

1.3. Covid-19 kontaktpersonām darbu klātienē atļauts veikt, ja septiņas dienas pēc 
kontakta ar Covid-19 pozitīvu personu: 

1.3.1. lieto ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, ja telpā atrodas 
vairāk par vienu personu; 

1.3.2. neveido ciešus kontaktus ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem. 

1.4. Sabiedrības iekšējās sapulces organizēt attālināti vai klātienē, atbilstoši iespējām un 
sapulces specifikai. 

1.5. Mācības organizēt attālināti vai klātienē, atbilstoši iespējām un mācību specifikai. 

2. Darbinieku pienākumi: 

2.1. Ja darbinieks ir inficējies ar Covid-19 vai atzīts par kontaktpersonu ar Covid-19 pozitīvai 
personai, darbiniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba 
dienas sākumam, par to informēt tiešo vadītāju un attiecīgās Struktūrvienības personāla 
vadītāju. 

2.2. Ja darbiniekam ģimenes ārsts ir atļāvis pārtraukt izolāciju vai mājas karantīnu, 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz darbu uzsākšanai, par to informēt tiešo vadītāju un 
attiecīgās struktūrvienības personāla vadītāju. 
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2.3. Darbiniekam, kuram ir iesnas, klepus, sāpes kaklā vai paaugstināta ķermeņa 
temperatūra ir aizliegts veikt darbu (izņemot attālināto darbu) un ir pienākums sazināties 
ar ģimenes ārstu. 

2.4. Izmantojot Sabiedrības transportlīdzekli pēc servisa apmeklējuma vai saņemot to no 
cita transportlīdzekļa vadītāja, darbiniekam ir pienākums veikt durvju rokturu, stūres, 
ātrumu pārslēga un vadības sviras virsmu dezinfekciju.   

2.5. Ja darbinieks ir atzīts par COVID-19 inficētā kontaktpersonu, darbiniekam ir pienākums 
nekavējoties sazināties un konsultēties ar savu ģimenes ārstu, lai fiksētu iespējamās 
slimības lapas pirmo dienu. 

3. Struktūrvienību vadītājiem (šī rīkojuma ietvaros - departaments; patstāvīgā daļa; ceļu 
rajons; nodaļa, kas ir ceļu rajona sastāvā; apakš struktūrvienība ceļu rajona saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai): 

3.1. ir pienākums koplietošanas telpās redzamā vietā, piemēram, uz ziņojumu dēļa, 
nodrošināt DVS vietnē “Aktualitātes darbiniekiem saistībā ar Covid-19 izplatību”  
(https://www.lau.lv/svarigi-zinat) pieejamās aktuālās informācijas par Covid-19 un tā 
izplatības ierobežošanu izvietošanu; 

3.2. ir pienākums Sabiedrības transportlīdzekļos nodrošināt virsmu dezinfekcijas līdzekļus;  

3.3. ir pienākums pie ieejām Sabiedrības ēkās un teritorijā, kur ierodas apmeklētāji, labi 
redzamā vietā izvietot šī rīkojuma 2. pielikumā esošo informāciju par piesardzības 
pasākumiem – paziņojumu “Apmeklētāju ievērībai”; 

3.4. ir pienākums pie ieejām Sabiedrības ēkās, izņemot ēkas kurās pastāvīgi neuzturas 
darbinieki, iekšpusē nodrošināt roku higiēnai spirtu saturošus roku dezinfekcijas 
līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);  

3.5. ir pienākums nodrošināt regulāru Sabiedrības telpu un virsmu (piemēram, durvju rokturi, 
galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, ūdens krāni), tai skaitā inventāra un 
telpās novietotā darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot 
virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras, kā arī regulāri vēdināt telpas; 

3.6. ir pienākums organizēt un nodrošināt darbinieka ar pozitīvu Covid-19 testa rezultātu 
darba vietas un izmantoto koplietošanas telpu uzkopšanu (tīrīšanu un dezinfekciju), 
pakalpojuma veikšanai pieaicinot kādu no Veselības inspekcijā reģistrētajiem 
dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējiem (https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes); 

3.7. ir pienākums izvērtēt konstatētos šī rīkojuma pārkāpumus, kurus veicis Struktūrvienības 
darbinieks, un par izvērtējuma sekām un veiktajām darbībām informēt Darba un vides 
aizsardzības daļas vadītāju Dainu Pužuli; 

4. Šī rīkojuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punktos noteiktās prasības Administrācijas ēkā Krustpils 
ielā 4 ir pienākums nodrošināt Kvalitātes vadības departamenta direktoram Marekam 
Neimanim. 

5. Šī rīkojuma 3.5. un 3.6. punktā noteiktās prasības Administrācijas ēkā Krustpils ielā 4 ir 
pienākums nodrošināt Nekustamo īpašumu pārvaldības daļas vadītājam Kasparam 
Bērziņam. 

6. Tiešajiem vadītājiem: 

6.1. pienākums katru rītu apzināt pakļauto klātienē strādājošo darbinieku veselības stāvokli. 
Darbiniekus ar iesnām, klepu, sāpēm kaklā vai paaugstinātu ķermeņa temperatūru ir 
tiesības nosūtīt mājās, par to informējot Struktūrvienības vadītāju; 

https://www.lau.lv/svarigi-zinat
https://www.lau.lv/svarigi-zinat
https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes
https://www.vi.gov.lv/lv/registri-un-datubazes
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6.2. Darbinieka pozitīva Covid-19 testa gadījumā ir pienākums nekavējoties apkopot un 
iesniegt informāciju (reģistrējot kontaktpersonu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pēdējā 
kontakta datumu un kontakttālruni) par darbinieka iespējamajām kontaktpersonām 
attiecīgās Struktūrvienības personāla vadītājam. 

7. Pienākums ziņot SPKC: 

7.1. Struktūrvienību personāla vadītājiem, izņemot Administrāciju, saņemot informāciju par 
darbinieka saslimšanu ar Covid-19 un informāciju par iespējamajām saslimušā 
darbinieka kontaktpersonām, ir pienākums par Sabiedrībā identificētajām saslimušā 
darbinieka kontaktpersonām saskaņā ar šī rīkojuma 1. pielikumā noteikto nekavējoties 
informēt Slimību profilakses un kontroles centru, nosūtot aizpildītu “Covid-19 inficētas 
personas kontaktpersonu sarakstu”, kas pieejams  
https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana, uz e-pasta adresi 
kontaktpersona@spkc.gov.lv un e-pastā informēt Darba un vides aizsardzības daļas 
vadītāju Dainu Pužuli; 

7.2. Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja Dainai Pužulei, saņemot informāciju par 
administrācijas darbinieka saslimšanu ar Covid-19 un informāciju par iespējamajām 
saslimušā darbinieka kontaktpersonām, ir pienākums par Sabiedrībā identificētajām 
saslimušā darbinieka kontaktpersonām saskaņā ar šī rīkojuma 1. pielikumā noteikto 
nekavējoties informēt Slimību profilakses un kontroles centru, nosūtot aizpildītu “Covid-
19 inficētas personas kontaktpersonu sarakstu”, kas pieejams  
https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana, uz e-pasta adresi 
kontaktpersona@spkc.gov.lv. 

8. Kvalitātes vadības departamenta Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja Daina Pužule 
ir atbildīga par: 

8.1. šajā rīkojumā paredzēto pasākumu atbilstību normatīvo aktu un to grozījumu prasībām, 
nodrošinot savlaicīgu rīkojuma grozījumu ierosināšanu; 

8.2. šajā rīkojumā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo resursu sagādi; 

8.3. papildus noteiktu prevencijas pasākumu organizēšanu; 

8.4. iknedēļas ziņojumu sagatavošanu Sabiedrības pārvaldes institūcijām par COVID-19 
inficētajiem un kontaktpersonām Sabiedrībā. 

9. Neskaidrību gadījumā zvanīt: 

9.1. Kvalitātes vadības departamenta Darba un vides aizsardzības daļas vadītājai Dainai 
Pužulei, kontakttālrunis 26187587, ja viņa nav pieejama, tad  

9.2. Kvalitātes vadības departamenta direktoram Marekam Neimanim, kontakttālrunis 
26656638, ja viņš nav pieejams, tad  

9.3. Kvalitātes vadības departamenta Procesu pārvaldības daļas vadītājai Ivetai Vāravai 
kontakttālrunis 29404514. 

10. Uzdodu Struktūrvienību vadītājiem iepazīstināt pakļautībā esošos darbiniekus ar šo 
rīkojumu. 

11. Rīkojums stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atzīt par spēku 
zaudējušu 15.03.2022. rīkojumu Nr. 3.1.-A.6/2022-38 “Par Epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai VAS “Latvijas autoceļu 
uzturētājs””. 

12. Uzdot šī rīkojuma izpildi kontrolēt Kvalitātes vadības departamenta Darba un vides 
aizsardzības daļai tās kompetencē esošajos jautājumos.  

https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana
mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv
https://www.spkc.gov.lv/lv/kontaktpersonu-zinosana
mailto:kontaktpersona@spkc.gov.lv
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Pielikumā:  

1. Informatīvs materiāls “Kā darba devējs ir iesaistīts Covid-19 saslimušā kontaktpersonu 
noteikšanā?”; 

2. Paziņojums “Apmeklētāju ievērībai”; 

3. Ieteikumi darbiniekiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; 

4. Informatīvs materiāls “Ievēro Covid-19 piesardzības pasākumus” 

 
 
Valdes priekšsēdētājs                                                    Vilnis Vitkovskis 
 
SASKAŅOTS: 
 
Administratīvi juridiskā departamenta Valsts pārvaldes 
un publiskā pakalpojuma nodrošinājuma daļas juriste 

Marita Vikšere 

Kvalitātes vadības departamenta direktors Mareks Neimanis 

  

 
 
 
Daina Pužule, t.26187587 
daina.puzule@lau.lv 
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Pielikums Nr.1 
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Pielikums Nr.2  
 

 

Apmeklētāju ievērībai! 

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai VAS "Latvijas 
autoceļu uzturētājs" ēkās un teritorijā aizliegts ieiet un 
atrasties: 

- personām, kurām jāievēro izolācija vai mājas 
karantīna, 

- personām, kurām ir elpceļu infekcijas slimības 
pazīmes. 

 
Lūdzu ievērot divu metru distanci, roku higiēnu un elpceļu 
higiēnu! 
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Pielikums Nr.3  
 

 
 

Ieteikumi darbiniekiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, lūdzu, ievērot personīgās higiēnas un 
profilakses pasākumus: 

 

• sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz darbu ar elpošanas ceļu infekcijas 
slimības pazīmēm (iesnas, klepus, sāpes kaklā, paaugstinātā ķermeņa temperatūra), 
par veselības stāvokļa pasliktināšanos nekavējoties ziņot tiešajam vadītājam; 

• bieži mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc tualetes apmeklējuma, sabiedrisku 
vietu apmeklēšanas pirms ēšanas; 

• ja nav iespējas nomazgāt rokas, dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku 
dezinfekcijas līdzekļiem; 

• izvairīties no pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām; 

• izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas simptomi; 

• klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc 
lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; 

• pirms lietošanas, tīrīt un dezinficēt virsmas un priekšmetus, kuriem bieži pieskaras citi 
darbinieki, ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem; 

• regulāri tīrīt un vēdināt telpas; 

• lejupielādēt mobilajos telefonos un izmantot lietotni “Apturi Covid”. 
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Pielikums Nr.4  
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