Ārkārtas situācijas atkārtota izsludināšana Latvijā
Publikācija / 2020. gada 10. novembris / Eva Berlaus,
Ērika Bužinska
Ņemot vērā COVID-19 infekcijas straujo un
nekontrolējamo izplatīšanos un pieaugošo veselības
nozares pārslodzes risku, Latvijas valdība vēlreiz ir
izsludinājusi ārkārtas situāciju.
Valsts izsludināts ārkārtas periods: 2020. gada 9.
novembris - 6. decembris ar tiesībām pagarināt vai
saīsināt ārkārtas periodu.

Nesen pieņemtais Ministru kabineta rīkojums Nr. 655
papildina jau esošos tiesību aktus par
epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem COVID-19
infekcijas izplatības ierobežošanai (MK noteikumi Nr.
360).
Vispārīgie noteikumi ir: 2 m distance, obligāta sejas
masku vai respiratoru lietošana visās sabiedriskajās
vietās un attālinātie pakalpojumi visās dzīves jomās.
Nesen pieņemtie ierobežojumi ir īsumā aprakstīti zemāk:

Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija un Krīzes vadības
padome.

Atcelts: publiski pasākumi, jebkuri sporta pasākumi un bērnu
nometnes

10 cilvēku noteikums attiecas uz:
- privātiem pasākumiem (ne vairāk kā 2
mājsaimniecības)
- bērēm (vairāk nekā 2 mājsaimniecības);
- sporta treniņiem brīvā dabā

Slēgts:
SPA, baseini, tetovēšanas vietas, slidotavas, bāri, diskotēkas,
akvaparki, bērnu rotaļu istabas, dienas aprūpes istabas

10 m2 noteikums attiecas uz:
- friziera pakalpojumiem uz vienu apmeklētāju
- kultūras, izstāžu, reliģiskām vietām uz vienu
apmeklētāju
- ārtelpu sporta treniņiem uz vienu personu
- iekštelpu sporta treniņiem uz vienu personu
(treniņi notiek individuāli vai viena sporta
speciālista vadībā vienai personai vai
personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā,
ievērojot 2 metru distanci)

Nedēļas nogalēs slēgts:
Tirdzniecības centri (izņemot pārtikas preču veikalus,
aptiekas, optikas veikalus, mājdzīvnieku veikalus un aptiekas,
grāmatnīcas, higiēnas un mājsaimniecības preču veikalus,
telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietnes, preču
izsniegšanu, ja preces ir pirktas tiešsaistē)
Atvērts:
- friziera pakalpojumi;
- atpūta dabas takās;
- tirdzniecības centri darba dienās

Izglītība:
Bērnudārzi: darbojas
klātienē
1.-6. klases mācās klātienē
7.-12. klases mācās
attālināti
Visas augstākās izglītības
iestādes mācās attālināti,
izņemot praktiskus /
laboratorijas darbus

Ierobežots darba laiks:
6.00-20.00:
kultūras vietas, izstāžu
vietas, reliģiskās vietas
6.00-22.00:
Sporta pakalpojumu
vietas (sporta zāle,
stadions, sporta centrs)

Restorāni:
Atļauts pārdot pārtiku tikai līdzņemšanai un / vai
piegādei
Izņēmums: Lidosta “Rīga”, bērnudārzi,
pamatskolas un darba vietas (ja tās nav publiski
pieejamas) var apkalpot un nodrošināt ēdienu
uz vietas

Tiesvedība:
- rakstveida process vai lietu izskatīšana attālināti
- tiesas sēdes galvenokārt tiek organizētas, izmantojot
videokonferences
- ja nav iespējams, nodrošināt rakstveida procedūru vai attālināto
izskatīšanu, tiesas sēdes tiek atliktas līdz ārkārtas situācijas
atcelšanai (ja jautājums nav saistīts ar būtisku personas tiesību
pārkāpumu un objektīvu steidzamību)
- tiesu pakalpojumi ir pieejami tikai attālināti.

Visiem darba devējiem ir pienākums:
- nodrošināt iespēju strādāt attālināti, ja
darbu var veikt attālināti
- nodrošināt darbiniekiem individuālos
aizsardzības līdzekļus darbam uz
vietas
- iecelt atbildīgo personu ierobežojumu
ieviešanai un to ievērošanai

