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1.solis– no 7.aprīļa (14 dienu kumulatīvais 
uz 100’000 iedz. nepārsniedz 400)

• Izglītība pēc reģionālā principa - klātienē telpās 1-6.klase,12.klase (visā valstī), rotācijas 
princips 7.-11.klasei (divas dienas nedēļā klātienē), stundas ārtelpās; individuālās 
konsultācijas telpās

• Interešu izglītība/ profesionālās ievirzes izglītība/ amatierkolektīvi ārtelpās grupās (līdz 
10 cilvēkiem)

• Profesionālā un augstākā izglītība - profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamā 
profesionālā praktiskā saturu apgūšana telpās grupās (līdz 5 cilvēkiem)

• Nodarbības ārtelpās (līdz 10 cilvēkiem) jauniešiem un pusaudžiem, kuri pakļauti sociālās 
atstumtības riskam, personām ar atkarībām (pēc reģionālā principa), individuālās
konsultācijas telpās

• Pulcēšanās divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās (līdz 10 cilvēkiem)

• Darbojas tirdzniecības vietas, t.sk. ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana 
(tirdzniecības centros  ar platību virs 7000 m2 strādā tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku 
barības, ziedu, optikas preču veikali, aptiekas, grāmatnīcas un pakalpojumu sniegšanas 
vietas (piem. ķīmiskā tīrītava, apavu remonts, banku filiāles)

• Sapulces, gājieni un piketi (līdz 10 cilvēkiem)

• Praktiskās braukšanas apmācības AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai 
un noslēguma pārbaudījuma kārtošana

• Praktiskās nodarbības Rīgas Baleta skolā (35 kv.m. uz cilvēku; 90 min nodarbība)



2.solis, kad 14 dienu kumulatīvais uz 100’000 
iedz. nepārsniedz 320 (aprīļa beigas)

• Profesionālā un augstākā izglītība - profesionālā kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamā 
profesionālā praktiskā satura apgūšana klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem)

• Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem), centralizēto 
eksāmenu kārtošana (līdz 10 cilvēkiem)

• 9.klases obligātie diagnosticējošie darbi 27.-29.aprīlī klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem)

• Muzeju/ bibliotēkas/kultūrvietas apmeklējums individuāli (25 m2 uz cilvēku)

• Pulcēšanās divu mājsaimniecību ietvaros telpās (līdz 10 cilvēkiem)

• Bēres līdz 10 cilvēkiem (bez divu mājsaimniecību ierobežojuma)

• Ēdināšana ārtelpās

• Tirdzniecības vietas strādā pilnā apjomā

• Sporta inventāra noma telpās

• Atcelt ierobežojumus praktiskām mācībām dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un 
aviācijas apakšnozarē, pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu un bīstamo kravu 
pārvadājumu jomā, kas nepieciešamas C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE, TRAM, TROL 
kategorijas un bīstamo kravu pārvadāšanai



✓ Kumulatīvais 14 dienu rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem ir pieaudzis

27.aprīlī - 407,7

2.aprīlī – 370,3

✓ COVID-19 pacientu skaits stacionāros palielinās

27.aprīli - 723 pacienti: 88 ar smagu slimības gaitu

1.aprīli – 653 pacienti, 84 ar smagu slimības gaitu

✓ Nav sasniegta vakcinācijas aptvere, kas būtiski mazinātu saslimšanas izplatību
(vakcinēti vismaz ar 1.poti – 13,86 % iedzīvotāji)

✓ Palielinājusies cilvēku mobilitāte (RS dati – pasažieru palielinājums par 15%
salīdzinājumā ar martu; pārsniegts 2020.g. jūnija un decembra rādītājs)

✓ «Atceļot ārkārtējo situāciju un nedaudz mīkstinot pandēmijas ierobežojumus,
daļa sabiedrības acīmredzami šādu valdības lēmumu interpretējusi daudz plašāk
un uztvērusi to kā signālu plašākai mobilitātei. Sabiedrībā ir vērojams atslābums
Covid-19 ierobežojumu ievērošanā» (LETA, 24.04. VP priekšnieka vietnieka N.Krapša
intervija)

SITUĀCIJA PĒC 1.SOĻA IEVIEŠANAS
Lēmums MK pieņemts 01.04. (spēkā no 07.04.)



✓ Ieviestie ierobežojumu atvieglojumi (arī daļas sabiedrības

daudz plašāka to interpretācija) palielinājusi kopējo

saslimšanas un hospitalizācijas līmeni

Aktuālais kumulatīvais 14 dienu rādītājs uz 100’000 iedz. būtiski

pārsniedz Ministru kabineta noteikto slieksni 2.soļa ieviešanai

(slieksnis 2.soļa ieviešanai – 320) un pat 1.soļa ieviešanai

Uz 27.04.2021. kumulatīvais 14 dienu rādītājs – 407,7

✓ Jebkura turpmāka būtiski ierobežojumu atvieglošana ir augsti

riskanta

SECINĀJUMI 



✓ Neatbalstīt drošības pasākumu atvieglošanu (vienlaikus iespējama

atsevišķu sabiedrībai būtisku, neatliekamu, vienreizēji īstenojamu

pasākumu norise kontrolētā drošā vidē – piem. centralizētie

eksāmeni izglītības iestādēs)

✓ Neatbalstīt Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu

Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas

izplatības ierobežošanai" 20.prim, 20.divi prim un 32.desmit prim

punkta piemērošanas uzsākšanu, ņemot vērā aktuālos Covid-19

izplatības rādītājus, un noteikt, ka Ministru kabinets šo jautājumu

par noteikumu minēto punktu piemērošanas uzsākšanu atkārtoti

lemj pēc trim nedēļām, vērtējot epidemioloģisko situāciju valstī

PRIEKŠLIKUMI 


