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1. Mērķis  

Noteikt kā tiek organizēta darbi, kurus veic AS “Latvenergo” darbuzņēmēju personāls, un kā tiek 

nodrošinātas materiālu piegādes un saimniecisko (ār)pakalpojumu nodrošinājums AS "Latvenergo" 

objektos, saistībā ar Valstī noteiktajiem Covid-19 infekcijas ierobežojumiem un šo ierobežojumu 

izpildes kontroli.  

2. Definīcijas  

Darbuzņēmēju personāls, kas ir vakcinējies Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības valstīm – 

skaitās pilnībā vakcinēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” punktā 2.16 noteiktām prasībām. 

Darbuzņēmēju personāls, kas ir vakcinējies ārpus Eiropas Savienības valstīm   – skaitās 

pilnībā vakcinēts, ja uzrāda mītnes zemē izdotu, atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajām vakcinācijas 

prasībām derīgu,  vakcinācijas  sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pilnībā vakcinēta. 

Epidemioloģiski droša vide – telpa vai teritorija, publiska vai privāta pasākuma norises, 

pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, kurā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai 

pārslimojušas personas. 

Epidemioloģiski nedroša vide – telpa vai teritorija, pakalpojuma sniegšanas vai darba vieta, 

kurā esošo personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts nav zināms vai kura neatbilst 

epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides prasībām. 

 Darbuzņēmēju personāls - personāls, kas veic darbus (uzturēšanas, remonta, būvniecības vai 

projektēšanas jomā) AS “Latvenergo” objektos vai teritorijās, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzēju 

personāls, piemēram piegādātāju personāls (ūdens un kafijas piegādātāji, maināmo paklāju serviss, 

komunālo/regulēto pakalpojumu sniedzēji un to personāls, u.c.), telpu un teritoriju nomnieku 

personāls, tajā skaitā arī ITT sakaru infrastruktūras nomnieku personāls. 

Sejas maska – medicīnisks vai nemedicīnisks (auduma) aizsegs, kas pilnībā aizsedz muti un 

degunu, cieši pieguļ sejai un paredzēts pilienu un smalko daļiņu filtrācijai izelpas gaisa plūsmā.  

 

3. Vispārīgie nosacījumi 

3.1. Šī kārtība attiecas uz visa veida darbiem un pakalpojumiem, kurus veic darbuzņēmēju 

personāls AS "Latvenergo" objektos un teritorijās.  

3.2. Šī kārtība ir veidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 2021.gada 28.septembra 

noteikumiem Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
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ierobežošanai" un 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu" prasībām un Ministru kabineta rīkojumu nr.748 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 " Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. 

3.3. AS “Latvenergo” darbiniekiem, kā  arī darbuzņēmēja personālam, kuri savstarpēji 

kontaktējas, jāievēro epidemioloģiskos drošības pasākumus – 2 metru distance, sejas masku 

nēsāšana, nepieļaut dažādu cilvēku grupu savstarpējo sastapšanos, pēc iespējas izmantot 

attālinātas sanāksmes darba jautājumu risināšanai. 

4. Darbuzņēmēju pielaišana darbu veikšanai 

4.1.Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

apakšpunktu 5.7.,  tiek veikts darbuzņēmēju izvērtējums, kas balstīts uz veicamo darbu un darba 

apstākļu izvērtēšanu, nosakot inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai. 

Pamatojoties uz minēto inficēšanās risku izvērtējumu darba vietā, kā arī ņemot vērā 

samērīguma, tiesiskuma un vienlīdzības principu, sākot no 2021.gada 15.novembra tiek 

pieprasīts, lai darbuzņēmēju personālam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja pastāv 

sekojoši apstākļi - darbuzņēmēja  darbinieki darbus veic klātienē AS “Latvenergo” objektu 

iekštelpās un darbu veikšanas laikā pastāv tiešas saskarsmes iespēja ar AS “Latvenergo” 

darbiniekiem, tie var nonākt fiziskā kontaktā vai ilgstoši (ilgāk par 15 minūtēm)  atrasties tuvāk 

par 2 metriem no AS “Latvenergo” darbiniekiem  

4.2.Ja darbuzņēmēja personālam nav derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, 

darbuzņēmēja personāls laika posmā līdz 2021.gada 14.decembrim var tikt pielaists darbu 

veikšanai ārkārtas (neatliekamās) situācijās vai sekojošos gadījumos:  

4.2.1. Darbu veic AS “Latvenergo” teritorijās; 

4.2.2. Darbu veic iekštelpās un: 

4.2.2.1.iekštelpās neatrodas AS “Latvenergo” darbinieku darba vietas; 

4.2.2.2.darbuzņēmēja paredzēto darbu veikšanas laikā AS “Latvenergo” darbinieki  

neveic darbus konkrētā objekta iekštelpās; 

4.2.2.3.saņemta attiecīgā atbildīgā par līguma saistību izpildi atļauja  – uzrādot derīgu  

testēšanas sertifikātu vai negatīvu antigēna testu. 

4.3. Sākot ar 2021.gada 15.decembri, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam nr.748 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”. p.5.7.
1
., darbuzņēmēja personāls, var veikt darbus klātienē AS “Latvenergo” 

teritorijās, kā arī objektu iekštelpās tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.  
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4.4. Darbuzņēmēja darbinieki ierodoties objektā, kur ir fiziska apsardze, uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu un derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu apsardzes darbiniekam, kas 

veic sertifikāta pārbaudi. 

4.5. Sākot ar 2021.gada 15.decembri AS “Latvenergo” ir tiesības izlases veidā veikt darbuzņēmēja 

personāla vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaudi jebkuros  AS “Latvenergo” 

objektos un teritorijās. 

4.6. Piekļuve objektiem, kur atrodas fiziska apsardze, tiek organizēta izmantojot vienu caurlaides 

posteni objektā, vai arī tiek noteikti papildus piekļuves posteņi objektam, tos iepriekš 

saskaņojot ar Drošības funkciju. 

 


