
APSTIPRINĀTS 
Starpinstitūciju darbības koordinēšanas grupa  

2020.gada 22.aprīļa sēdes protokols Nr.22-1.32/23 

 
COVID-19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas pasākumu algoritms, ja ārzemniekam šķērsojot Latvijas sauszemes robežu ir konstatēti COVID -19 saslimšanas simptomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcība: 
1. NMPD veic paraugu ņemšanu un 

nogādāšanu  Nacionālajā references 
laboratorijā. 

2. NMPD informē par profilakses 
pasākumiem un sākotnējiem 
pretepidēmijas pasākumiem 

3. Pašvaldība pēc nepieciešamības (pēc 
VRS pieprasījuma) nodrošina minimālās 
pamatvajadzības ārzemniekiem - 
dzeramo ūdeni, pārtiku, labierīcības, 
atkritumu izvešana, higiēnas preces, u.c. 

 

2. 
Ārzemnieks uzturas savā transportlīdzeklī vai 
pie tā uz laiku, kamēr tiks pārbaudīta 
inficēšanās ar COVID – 19. 

1. 
Ārzemnieks, kurš šķērsojot iekšējo vai  
ārējo robežu netiek ielaists blakus valstī, 
vai kuram VRS konstatē saslimšanas 
simptomus (tai skaitā izceļojot). 

Rīcība: 
1. VRS novirza ārzemnieku no plūsmas 

pieejamā vietā gaidīt, kamēr tiks 
veikta COVID – 19 inficēšanās 
pārbaude. 

2. VRS piesaka paraugu ņemšanu uz 
COVID-19, darba laikā no 08:00 līdz 
17:00 zvanot pa tālruni  67337095 
vai ārpus darba laika zvanot pa 
tālruni 67337811 un nosūtot 
pieprasījumu uz e-pastu 
covid.iestades@nmpd.gov.lv . 

3. VRS informē atbildīgo STCA 
komisiju. 

 

*Nodarbinātie, kam var būt tiešs kontakts ar inficēto personu 
un kas ir iesaistīti šī algoritma pasākumu izpildē tiek nodrošināti 
ar atbilstošiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un 
dezinfekcijas līdzekļiem  

 

4.a 
Ārzemnieks izceļo 

no Latvijas. 

3.a 
Ārzemniekam netiek konstatēta COVID – 
19 infekcija un netiek noteikts 
kontaktpersonas statuss. 

Rīcība: 
1. SPKC informē ĀM (tālr.26440236) un 

VRS (tālr.67075616) par negatīvo testu. 
2. VRS nodrošina vai uzrauga izceļošanu. 
3. ĀM organizē sadarbību ar blakus 

valstīm par ārzemnieka atļauju šķērsot 
robežu, lai viņš varētu nokļūt savā 
valstī, gadījumā, ja ir šķēršļi izceļošanai. 

3.b 
Ārzemniekam tiek konstatēts COVID – 19 
vai noteikts kontaktpersonas statuss 

Izveseļošanas 
gadījumā - SPKC 

lēmums. 

Rīcība: 
1. SPKC nosaka izolēšanu/karantīnu 

konkrētām personām. 
2. SPKC informē  pašvaldību, VRS un ĀM. 
3. ĀM sazinās ar ārzemnieka pilsonības 

valsts vēstniecību. 
4. VP pavada ārzemnieku līdz pagaidu 

izmitināšanas vietai. 
5. VP un pašvaldības policija kontrolē 

ārzemnieka brīvas pārvietošanās 
ierobežojumu ievērošanu. 

6. Pašvaldība organizē pagaidu 
izmitināšanas vietas nodrošināšanu, 
kā arī nepieciešamās pamatvajadzības. 

7. NVD organizē ārstniecības personas 
iesaisti veselības stāvokļa uzraudzībai. 

 

*Pašvaldība Pasākumu koordinācijai tiek izmantota pašvaldības sadarbības teritoriju civilās 
aizsardzības komisijas. 
*Pašvaldību izmaksas tiek segtas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” atbilstoši noteiktajai kārtībai. 

covid.iestades@nmpd.gov.lv

