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Ņemot vērā Covid-19 infekcijas straujo un 
nekontrolējamo izplatīšanos un veselības nozares 
pārslodzi, Latvijas valdība vēlreiz ir izsludinājusi 
ārkārtas situāciju. 

Valsts izsludināts ārkārtas periods: 2021. gada 
11. oktobris – 2022. gada 11. janvāris. 

Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija un Krīzes vadības 
padome. 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 papildina jau esošos 
tiesību aktus par epidemioloģiskajiem drošības 
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
(MK noteikumi Nr. 360). 

Vairāk par Covid-19 pasākumiem skatīt šeit. 

Nesen pieņemtie ierobežojumi ir īsumā aprakstīti zemāk:

 

 

Atcelts: izklaides un atrakcijas iekštelpās, t.sk. 
akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos 
 
Nedēļas nogalēs slēgti tirdzniecības centri, izņemot* 
pārtikas veikalus (kur 70% sortimenta ir pārtikas preces, 
higiēnas preces, dzīvnieku barība un preses izdevumi), 
aptiekas, optikas veikalus,  dzīvnieku barības veikalus un 
aptiekas, preses tirdzniecības vietas, telekomunikācijas 
preču un pakalpojumu vietas, higiēnas un 
mājsaimniecības preču veikalus (kur 70% sortimenta ir 
higiēnas preces), degvielas uzpildes stacijas 
  

Bez sertifikāta:  Nosacījumi 

privāti pasākumi 
- ievērojot maksimālo personu skaitu: 
iekštelpās 10 personas, ārtelpās – 20  

pakalpojumi 
(izņemot pastu) 
klātienē 

- individuāli / 1 mājsaimniecības ietvaros  

- telpā neatrodas citas personas  

- pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts 

pakalpojum / 
pasākumi brīvā 
dabā klātienē 

- apmeklētāji atrodas transportlīdzeklī 

- pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts 

reliģiskās darbības 
norises iekštelpās 
un ārtelpās 

- tiek lietots mutes un deguna aizsegs 

- 15 m2 iekštelpu platības / personai 

pasta pakalpojumi 
- tiek lietots mutes un deguna aizsegs 

- 15 m2 iekštelpu platības / personai 

ēdiens 
līdzņemšanai 

- pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts 

- tiek lietots mutes un deguna aizsegs 

- 15 m2 iekštelpu platības / personai 

izmitināšanas 
pakalpojumi 

- individuāli / 1 mājsaimniecības ietvaros  

- pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas 
vai pārslimošanas sertifikāts 

 

Pakalpojumu sniegšanas vispārīgie noteikumi: 
- vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 

verifikācija 
- sejas maskas (izņemot fizisko aktivitāšu un 

sporta treniņu / sacensību laikā) 
- apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas 

laikā vai telpā 
- bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas 

sertifikātu vai pēdējo 72 stundu laikā veiktu 
negatīvu testu  

 
Speciālie noteikumi klātienes pasākumiem: 
- apmeklētāji ir fiksētās, personalizētās sēdvietās 
- 2 metru distance ārpus sēdvietām 
- maksimums 1000 apmeklētāju 
 
Speciālie noteikumi skaistumkopšanai, 
atrakcijām ārtelpās: 
- 15 m2 / personai no publiski pieejamās 

iekštelpas platības 
- 2 metru distance starp individuāliem 

apmeklētājiem vai mājsaimniecību locekļiem 
 
Speciālie noteikumi klātienes tirdzniecībai: 
- iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jālieto 

mutes un deguna aizsegs, jānodrošina 15 m2 
platības / personai  

- ārtelpās epidemioloģiski nedrošā vidē jālieto 
mutes un deguna aizsegs  

 
* Šajās tirdzniecības vietās pieļaujams sniegt 

pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē, ja 
apmeklētāju plūsma pilnībā nodalīta no 
epidemioloģiski drošās vides pakalpojumiem, 
kā arī nodrošināti 25 m2 platības / personai 

Izglītība: 

Bērnudārzi: darbojas klātienē 

1.-12. klases mācās klātienē, iekštelpās lieto mutes 
un deguna aizsegu, uzrāda vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu / negatīvu skrīninga tests 

Visas augstākās izglītības iestādes mācās klātienē, 
ja uzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu 
 

Darba laiks 6.00-21.00: izklaides, sabiedriskās 
ēdināšanas, kultūras un reliģiskās vietās, izņemot 
ēdināšanu līdzņemšanai un Lidostā “Rīga”  

Nodarbinātība privātā sektorā: 

- attālinātais darbs visiem, kas darbu var veikt attālināti 

- ja darbu nevar veikt attālināti, darbinieki bez 
sadarbspējīga sertifikāta darba vietā atrodas tikai ar 
pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu testu 

- ja darba devējs uzskata, ka darbiniekam darba 
pildīšanai nepieciešama vakcinācija, darba devējs var 
uzlikt par pienākumu vakcinēties, un, ja darbinieks no 
vakcinācijas atsakās, darbinieku atlaist 

https://www.sorainen.com/lv/komanda/eva-berlaus/
https://www.sorainen.com/lv/komanda/katrina-bicevska/
https://www.mk.gov.lv/lv/covid-19

