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Tēmas aktualitāte (I)

• COVID-19 inficēšanās: 89 milj. cilvēku pasaulē, ap 89 tūkst. cilvēku Latvijā.

• Transports - stratēģiski nozīmīga tautsaimniecības nozare Latvijā, kas nodrošina 

cilvēku un kravu pārvadājumus, veicina ekonomisko izaugsmi, rada darbavietas.
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Tēmas aktualitāte (II)

Kravu pārvadājumi pa transporta veidiem Latvijā, 

tūkst. tonnu, 2019.g. 3.cet. – 2020.g. 3. cet.



• Autokravu pārvadājumi - tieša patērētāju nodrošināšana ar precēm.

• Svarīga nozīme ķēdē ražotājs – patērētājs.
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Tēmas aktualitāte (III)



▪ Krāsu kodu reģionu klasifikācijai - zaļa, oranža, dzeltena, pelēka -
pamatojoties uz attiecīgas valsts epidemioloģisko situāciju.

▪ Smagāk skartās valstis Eiropā ir Austrija, Francija, Itālija, Šveice un Vācija -
Top10 Latvijas ražotāju eksporta valstīm.
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Starptautisko autokravu pārvadājumu ierobežojumi



ES atbalsts starptautiskiem autokravu pārvadājumiem 
pandēmijas laikā

▪ “Zaļās joslas” preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšanai. Nedrīkst
aizņemt vairāk par 15 minūtēm.

▪ Robežšķērsošanas procedūra: Personas identifikācijas dokuments, atbilstošās
kategorijas vadītāja apliecība, COVIDpass reizi 30 dienās, Starptautiskā
transporta darbinieka sertifikāts, digitālā tahogrāfa vadītāja karte, COVID – 19
testa rezultāts no 27.02.2021. nav vajadzīgs.
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COVID-19 risku piramīda un EK rekomendācijas 
starptautiskiem autokravu pārvadājumiem pandēmijas laikā

▪ starptautiskie kravu autovadītāji
tiek pakļauti vidējai riska pakāpei
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SIA «Kreiss» darbības raksturojums

▪ 26 gadus veic autokravu pārvadājumus un nodrošina pilnu logistikas
pakalpojumu klāstu starp ES un NVS valstīm;

▪ Pārvada: īstermiņa preces, temperatūras režīmas kravas, parastas un
saliktās kravas, medicīnas preces un kosmētiku, bīstamas/ADR kravas,
elektroniku un īpaši vērtīgas kravas, kā arī nodrošina noliktavas
pakalpojumus;

▪ Sestais lielākais transporta nozares uzņēmums pēc apgrozījuma 2020. gadā
un lielākais auto kravu pārvadājumu uzņēmums Latvijā;

▪ 2020. gadā: 176,1 milj. eiro apgrozījums, 195 tūkst. pārvadājumu, 2650
darbinieku – 1800 kravu atomobiļu vadītāju.
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SIA «Kreiss» starptautisko kravu autovadītāju darbs 
pandēmijas laikā
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SIA «Kreiss» pasākumu plāns COVID-19 izplatības 
ierobežošanai 
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Secinājumi (I)

1. COVID-19 pandēmija skāra visu pasauli, ieskaitot Latviju, un draudējoši ietekmēja ne 
tikai uz cilvēku veselību, bet arī uz ekonomisko situāciju valstī, pārvietošanas 
ierobežojumiem, jauno strigtu noteikumu ieviešanu, uzņēmējdarbības kritumu un citiem 
nelabvēlīgiem faktoriem, kuri joprojām pastāv mūsu valstī.

2. Transporta nozare bija viena no pirmajām nozarēm, kura saskarusies ar daudzām 
problēmām, saistībā ar pandēmijas izplatību: robežu slēgšana, jauno vīrusu izplatības 
ierobežojošo noteikumu ievērošana, pārvadājumu samazinājums.

3. ES valstis ir vienojušās par saskaņotu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai, kas ietver 
krāsu kodu reģionu klasifikāciju, atbilstoši valsts epidemioloģiskai situācijai. 

4. ES tika ieviestas “Zaļās joslas” preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšanai, kur 
šķērsot robežu, starptautiskiem kravu autovadītājiem jāsniedz: personas identifikācijas 
dokuments, vadītāja apliecība, COVIDpass, Starptautiskā transporta darbinieka 
sertifikāts, digitālā tahogrāfa vadītāja karte.

5. Pēc Ziemeļu Arizonas Universitātes profesiju riska piramīda, atkarība no riska saslimst ar 
vīrusu, starptautiskus kravu autovadītājus var pieskaitīt pie vidējas riska pakāpes, 
pamatojoties uz to, ka nodarbinātie atgriežas no vietām ar plašu COVID-19 izplatību.
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Secinājumi (II)

5. Eiropas Komisijas ieteikumi kravas automobiļu vadītājiem: sociālās distancēšanas
ievērošana, dezinficējošo līdzekļu izmantošana, nodarbināto informēšana, digitālo 
dokumentu izmantošana, IAL izmantošana, regulāra kravas automobiļa kabīnes 
dezinficēšana.

6. SIA «Kreiss» starptautisko kravas autovadītāju darbs notiek pēc trim virzieniem: 
Dienvideiropas, Austrumu un Austrumeiropas, kur autovadītājiem atgriežoties 
Latvijā tiek nodrošināti viesnīcas pakalpojumi, kravas automašīnas dezinfekcija, 
samazināts kontaktu skaits.

7. SIA «Kreiss» nodarbināto atbalstam un COVID-19 izplatības ierobežošanai 
izstrādāja pasākumu plānu, kurš ietver: ģimenes ārsta konsultācijas; medikamentu 
nodrošinājums; IAL pieejamība: medicīniskās maskas, higiēniskās sejas maskas,  
respiratori – FFP2, aizsargcimdi; regulāra nodarbināto informēšana; attālinātā 
darba nodrošinājums un atbalst no psihologa. 
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