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2020.gada  16.martā       Nr. 34                                               
  

Par darba organizāciju un darbinieku  

veselības aizsardzības pasākumiem 

 

 Lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” (turpmāk – COVID-19) 

izplatību, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, Epidemioloģiskās drošības likuma 8.panta pirmo daļu, Slimības 

profilakses un kontroles centra oficiālajā tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv sniegto operatīvo 

informāciju par COVID-19 skartajām valstīm vai teritorijām, un infekcijas izplatīšanās 

novēršanai veiktu preventīvus pasākumus infekcijas iespējamās izplatīšanās novēršanai 

Zilupes novada pašvaldības iestādēs (turpmāk - Iestādes), uzdodu: 

            1. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim atcelt visus Iestāžu rīkotos 

kultūras, sporta un citus publiskos pasākumus. 

2. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim slēgt apmeklētājiem Iestādes: 

Zilupes vidusskolas sporta un trenažieru zāli.   

3. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim slēgt apmeklētājiem Zilupes 

pilsētas bibliotēku, Zaļesjes pagasta, Pasienes pagasta un Lauderu pagasta bibliotēkas. 

4. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim slēgts Zilupes Tautas nams, 

Pasienes Tautas nams un Lauderu kultūras centrs. Pašdarbības kolektīvu mēģinājumi 

nenotiek. 

5. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim slēgts Zilupes pilsētas tirgu. 

6. No 2020.gada 16.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim Iestādēs ierobežot klientu 

apkalpošanu klātienē, iespēju robežās nodrošinot klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti. 

7. Iestāžu vadītājiem/direktoriem: 

7.1. koordinēt preventīvos pasākumus COVID-19 izplatīšanās novēršanai Iestādē un 

nodrošināt Slimību un profilakses centra rekomendāciju ievērošanu personīgās higiēnas un 

profilakses pasākumu nodrošināšanai; 

7.2. neuzņemt ārvalstu delegācijas (ciemiņus) Iestādē; 

7.3. izvērtēt katru Iestādes iekšējā pasākuma organizēšanas nepieciešamību; 

7.4. atcelt iepriekš apstiprinātus, bet vēl nenotikušus, kā arī neapstiprināt jaunus 

komandējumus vai darba braucienus iestādes darbiniekiem uz ārvalstīm; 

7.5. nodrošināt Iestādes darbiniekam, kurš atgriezies no COVID-19 skartās valsts vai 

teritorijas un kuram nav piešķirta 14 dienu darba nespēja kopš izbraukšanas brīža no                

COVID-19 infekcijas skartās teritorijas, darba organizēšanu attālināti no dzīvesvietas; 
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7.6. veikt pārrunas ar Iestādes darbiniekiem un aicināt atturēties no ārvalstu 

braucieniem. Gadījumā, ja darbinieks, kas uzturējies COVID-19 skartajās valstīs un 

teritorijās, kurās noteikti īpašie piesardzības pasākumi, atsakās ievērot pašizolāciju 

dzīvesvietā (mājas karantīna), atbilstošo Darba likuma 58.panta trešās daļas nosacījumiem 

darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darba vai 

atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai, kā arī darba 

devēja vai trešo personu pamatotām interesēm; 

7.7. nodrošināt, ka Iestādes darbinieks pēc COVID-19 pārslimošanas atgriežas darbā 

tikai pēc tam, kad ir saņēmis ārstējošā ārsta apliecinājumu par izveseļošanos; 

7.8. katru dienu sekot informācijai gan Slimības profilakses un kontroles centra un 

pašvaldības mājas lapā, gan savā pašvaldības e-pasta adresē informācijai saistībā ar       

COVID-19 vīrusu. 

8. Iestāžu darbiniekiem informēt Iestādes vadītāju/direktoru un tiešo darba vadītāju par 

nodomu, tai skaitā brīvajā laikā, doties ārpus Latvijas uz COVID-19 skartām valstīm vai 

teritorijām. 

9. Par preventīvo pasākumu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanas īstenošanu Iestādē 

atbild Iestādes vadītājs/direktors. 

10. Koordinētai rīcībai Iestāžu vadītājiem/direktoriem konsultēties ar Zilupes novada 

pašvaldības priekšsēdētāju. 

11. Zilupes novada pašvaldības sekretārei iepazīstināt ar šo rīkojumu Iestāžu vadītājus 

un Zilupes novada pašvaldības administrācijas darbiniekus. 

12. Zilupes novada pašvaldības datorsistēmu un datortīklu administratoram publicēt 

informāciju par rīkojumu pašvaldības tīmekļvietnē www.zilupe.lv 

13. Rīkojums stājas spēkā 2020.gada 16.martā un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna 

rīkojuma izdošanai. 

 

 

Zilupe novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    O.Agafonovs 

                         
Voitkeiča, 65707311 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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