
Darba devējam ir pienākums veikt darba vides izvērtējumu un noteikt vai darbiniekam klātienes   
 darbam ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ņemot vērā darba apstākļus
katram darbiniekam. Lēmums ir jāfiksē rakstiski, kā jebkura cita instrukcija, kura attiecas uz biroja
un/vai būvlaukuma darba organizāciju un darba drošības noteikumiem.
 
Ievērojot Ministru Kabinta rīkojuma Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.7. punkta
noteikumus, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijas, par augsta
riska darba vietu būtu uzskatāma vide (neatkarīgi iekštelpa vai ārtelpa), kurā darbiniekam ir tiešs
kontakts divu metru attālumā ilgāk par 15 minūtēm 24 stundu laikā (t. sk. atkārtoti kontakti, kas
kopā (summāri) ilgst vairāk par 15 minūtēm), ar personām, kurām nav vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts. Līdz ar to visiem darbiniekiem nepieciešams derīgs Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja darba vide pēc uzņēmuma izvērtējuma veikšanas
tiek atzīta par augsta riska darba vietu.
 
Darbiniekam, dodoties uz/no būvlaukumu komandantstundas laikā, nepieciešams rakstisks
apliecinājums. Informācijai: https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-
ierobezojumi 
 
Ja nacionālo interešu objekta realizācijai vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanai, vai ar
būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti) ir nepieciešami ārzemju speciālisti, kas
ieceļo no augsta riska valstīm, kas nav ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstis, Šveices
Konfederācija un Apvienotā Karaliste un īpaši augsta riska valsts, nodarbinātības nolūkos, to
iebraukšanai nepieciešams saskaņojums no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes. Prasība ir spēkā līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai. 
 

Sākot no 15.12.2021. būvlaukumos drīkstēs nodarbināt tikai personas ar derīgu Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas kas līdz 2021. gada 15.
decembrim pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, bet vēl nav saņēmušas vakcinācijas
sertifikātu! Galvenie būvdarbu veicēji un specializēto darbu vadītāji tiek aicināti informēt
un motivēt visus būvniecībā nodarbinātos vakcinēties!

Līdz š.g. 15.decembrim ir spēkā pārējas periods, kura laikā ir pieļaujami izņēmumi, kas
attiecas uz nodarbinātajiem, kam nav derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts. 

Covid-19 regulējums būvniecības

nozarei

2021. gada 22.oktobris (atjaunots 6.12.2021) 

Darba vietas izvērtējums1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-ierobezojumi


Saskaņā ar darba devēja veikto izvērtējumu darbinieka darba vieta nav atzīstama par augsta riska
darba vietu.

2. Izņēmumi, kad būvlaukumos var nodarbināt personas bez derīga Covid-19

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta

Nodarbinātības ierobežojumi neattiecas uz personām bez derīga Covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, kuras līdz 2021. gada 
15. decembrim atbilstoši vakcīnu lietošanas instrukcijai vai Zāļu valsts aģentūras
mājaslapā publicētajai Vakcinācijas rokasgrāmatai pabeigušas pilnu vakcinācijas
kursu. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks var
turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas nav vecāks
par 72 stundām,  vai darba devēja pēdējo 72 stundu laikā organizētu skrīninga
antigēna testu. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks sedz no
saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.

2.1.

2.2.

3. Būvmateriālu tirdzniecība

Līdz šī gada 15. novembrim būvmateriālu iegāde ir pieejama tikai izmantojot distances tirdzniecību
un preču izsniegšana notiek tikai ārpus tirdzniecības vietas telpām, kas var tikt ierīkotas pie
tirdzniecības telpām vai arī nodrošinot piegādi uz būvlaukumu vai citu vietu. 

 
Klātienes tirdzniecības vietas darbiniekam aizliegts klienta vietā veikt preču pasūtīšanu, izmantojot
distances saziņas līdzekļus!

3.1.

3.2.

4. Kā rīkoties, gadījumos, kas saistīti ar kavējumiem būvmateriālu un/vai

darbaspēka pieejamību?

Lai visām pusēm būtu iespējams objektīvi atrisināt jautājumus par līguma izpildi vai savlaicīgu līguma
izpildi, aicinām veikt šādus pasākumus:

darbaspēka nepieejamību sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem; 
rīkojumus darbiniekiem veikt pārbaudes par aizdomām sakarā ar COVID-19 un testu
rezultātus; 
speciālistu neiespējamību ierasties Latvijā; 
problēmas ar būvizstrādājumu, konstrukciju, iekārtu, un citu būvdarbu līguma izpildei
nepieciešamo lietu piegādi. 

fiksēt būvdarbu izpildes apjomus, kādi bijuši uz ārkārtas stāvokļa ieviešanas brīdi un visā ārkārtas
stāvokļa laikā; 

dokumentēt visus apstākļus, kas ietekmē būvdarbu izpildi pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas, tai
skaitā, bet ne tikai: 

par visiem traucējošiem apstākļiem nekavējoties rakstiski informēt pasūtītāju. 

1)

2)

3)



5. Uzraudzības veikšana un sodi par pārkāpumiem

Uzraudzību par noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros veic pašvaldības
administratīvā inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Pārtikas un veterinārais dienests,
Veselības inspekcija, Valsts darba inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts robežsardze un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
 
Par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu
pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 euro līdz 2000 euro, bet juridiskajai
personai — no 140 euro 5000 euro.
 

5.1.

5.2.

LDDK ekspertu sagatavotās drošas darba vides vadlīnijas: https://lddk.lv/drosas-darbibas-vadlinijas/ (tiek
papildinātas)
informācija par pašapliecinājumiem, kurus uzrādīt pēc 20:00-05:00, atdodoties ārpus mājas
https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-ierobezojumi
Valsts darba inspekcijas Informatīvais materiāls darba dēvējiem:
https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem
Veselības ministrijas informācija Darba devējiem par apliecinājuma saņemšanu no darbiniekiem par
veselības stāvokli un darbinieku testēšanu: https://www.vm.gov.lv/lv/darba-devejiem-par-apliecinajuma-
sanemsanu-no-darbiniekiem-par-veselibas-stavokli

Noderīga papildu informācija:

https://lddk.lv/drosas-darbibas-vadlinijas/
https://www.vp.gov.lv/lv/pasapliecinajums-un-parvietosanas-ierobezojumi
https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/informativs-materials-darba-devejiem
https://www.vm.gov.lv/lv/darba-devejiem-par-apliecinajuma-sanemsanu-no-darbiniekiem-par-veselibas-stavokli

