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Atbildīgā iestāde: Veselības ministrija un Krīzes vadības
padome.

Ņemot vērā Covid-19 infekcijas straujo un
nekontrolējamo izplatīšanos un veselības nozares
pārslodzi, Latvijas valdība ir papildinājusi ārkārtējās
situācijas ierobežojumus.

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

Papildus ierobežojumu periods: 2021. gada
21. oktobris – 2021. gada 14. novembris.

Vairāk par Covid-19 pasākumiem skatīt šeit.
Nesen pieņemtie ierobežojumi ir īsumā aprakstīti zemāk:

Komandantstunda 20.00-05.00: jāuzturas dzīvesvietā vai
uzturēšanās vietā un jāsamazina kontakts ar citiem
cilvēkiem

Darba laiks 6.00-19.00: klātienes tirdzniecības
vietās, klātienes saimniecisko pakalpojumu
sniegšanas vietās

Uzrādot aizpildītu apliecinājumu, atļauts pārvietoties:
- personām, kuras veic dienesta / darba pienākumus vai
pārvietojas no vai uz dienesta / darba vietu
- lai apmeklētu diennakts aptieku vai saņemtu psiholoģisko
atbalstu, ārstniecības pakalpojumus vai dzīvnieku
veterinārmedicīnisko aprūpi
- lai nokļūtu līdz / atgrieztos dzīvesvietā no lidostas, ostas,
dzelzceļa stacijas vai autoostas

Nodarbinātība: visi darbinieki, kas strādā
klātienē, ierodoties darba vietā, rakstveidā
apliecina, ka tiem nav akūtu elpceļu infekcijas
slimības pazīmju un tie nav bijuši tiešā kontaktā
ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas
karantīna vai pašizolācija

Atcelts:
- publiski pasākumi
- privāti pasākumi (izņemot pasākumus vienas
mājsaimniecības ietvaros)
- klātienes saimnieciskie pakalpojumi,* kas saistīti ar
skaistumkopšanu, izklaidi, azartspēlēm, derībām,
atrakcijām, labsajūtu, aktīvo atpūtu, fiziskajām aktivitātēm,
sportu, tūrismu, foto / video pakalpojumiem, klātienes
konsultācijām, kolektīvām medībām
- kultūrvietu, bibliotēku un izstāžu norises vietu darbība
- ar ielu tirdzniecības organizēšanu saistītas darbības
- aizsargātas miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmes
Tirdzniecības pakalpojumus klātienē sniedz tikai** preču
veikali, kur 70% sortimenta ir pārtikas vai higiēnas preces,
aptiekas, optikas veikalus, dzīvnieku barības veikalus un
aptiekas, preses tirdzniecības vietas un grāmatnīcas,
telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, ziedu
tirdzniecības vietas, degvielas uzpildes stacijas, reģistrētas
autoostas, dzelzceļa staciju kases
Izglītība: mācības noris attālināti, izņemot 1.-3. klasi, kā arī
pirmsskolas izglītības programmas, ja bērna likumiskais
pārstāvis nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna
uzraudzību

Publisko pakalpojumu sniegšana klātienē:
- klātienes kontakts nepārsniedz 15 minūtes
(ilgāks kontakts pieļaujams tikai objektīvas
neatliekamības gadījumā)
- pakalpojuma sniedzējam un saņēmējam ir
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
- pakalpojums tiek sniegts pēc iepriekšēja
pieraksta
Saimniecisko pakalpojumu sniegšana
klātienē:
pakalpojumus, kuri nav aizliegti* vai kuriem nav
speciālo prasību, var sniegt, nodrošinot 15 m2
iekštelpu platības / personai
** Šajās tirdzniecības vietās jānodrošina 25m2
platības / personai

Tiesvedība: maksimāli izmanto rakstveida
procesu vai lietas izskata attālināti
Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt
rakstveidā vai attālināti:
- lietas izskatīšanu atliek, vai
- lietu izskata mutvārdu procesā klātienē, kad
lietas izskatīšana ir saistīta ar nozīmīgu
personas tiesību aizskārumu un objektīvu
steidzamību

