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Par sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanu  

sapulcēs, gājienos un piketos 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu" 4.5. un 4.53.
2
 apakšpunktu: 

 

1. Atļaut no 2020. gada 13.maija līdz 9.jūnijam pulcēšanos iekštelpās organizētās 

sapulcēs, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

1.1. sapulces vietā iekštelpās (turpmāk sapulces vieta) izvieto apmeklētājiem: 

- skaidri salasāmas norādes būt sociāli atbildīgiem un, atrodoties sapulces vietā, ievērot 2 

metru savstarpējo distanci; 

- aicinājumus neapmeklēt sapulcēšanās vietu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes;  

- informāciju par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties 

sapulces vietā; 

1.2. sapulces organizēšanas vieta ir atbilstoša, lai tajā nodrošinātu Ministru 

kabineta rīkojuma nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumu izpildi 

personām atrodoties publiskās vietās (tai skaitā attiecībā uz savstarpējās distances 

ievērošanu);  

1.3. sapulces organizators nodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 

dalībniekiem; 

1.4. sapulces vietā pirms sapulces un pēc tās ir jānodrošina Slimību profilakses un 

kontroles centra rekomendāciju izpilde par telpu uzkopšanu un vēdināšanu; 

1.5. sapulces organizēšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 25 cilvēki;  

1.6. sapulces laiks nepārsniedz Ministru kabineta rīkojuma nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” noteikto pasākuma ilgumu; 

1.7. sapulcē neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir 

noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas 

ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

1.8. sapulcē nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana. 

 

2. Atļaut no 2020. gada 13.maija līdz 9.jūnijam pulcēšanos ārtelpās organizētās 

sapulcēs, gājienos vai piketos (turpmāk – pasākums), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

2.1. pasākumā vienlaikus piedalās ne vairāk kā 25 cilvēki; 



2.2. Ministru kabineta rīkojuma nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 

nosacījumu izpilde personām atrodoties publiskās vietās (tai skaitā attiecībā uz savstarpējās 

distances ievērošanu);  

2.3. pasākuma organizators pirms pasākuma: 

- informē dalībniekus par pienākumu pasākuma vietā/norisē ievērot 2 metru savstarpējo 

distanci;  

- aicina neapmeklēt pasākumu, ja ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes;  

- informē par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties 

pasākumā; 

2.4. pasākuma organizators visu pasākuma norises laiku nodrošina dezinfekcijas 

līdzekļu pieejamību pasākuma dalībniekiem; 

2.5. iepriekš sagatavoti un pasākuma dalībniekiem paredzēti plakāti, lozungi, 

transparenti vai citi atribūti pasākuma dalībniekiem nododami, ievērojot higiēnas pasākumus; 

2.6. gājienā neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir 

noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas 

ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm; 

2.7. nav pieļaujama patvaļīga pievienošanās gājiena dalībniekiem; 

2.8. nav pieļaujama koplietošanas dzērienu vai uzkodu vietu organizēšana.  

 

3. Par 1. un 2. punktā noteikto nosacījumu ievērošanu un kontroli, kā arī cilvēku plūsmas 

plānošanu tā, lai novērstu to drūzmēšanos, atbild sapulces, gājiena vai piketa organizators. 

4. Valsts un pašvaldības policijai nodrošināt 1.un 2. punktā minēto prasību uzraudzību 

sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vietās. 

5. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā laikrakstā 

"Latvijas Vēstnesis". 

6. Publicēt šo rīkojumu oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Ministrs             J.Pūce 

 

Dokuments parakstīts 11.maijā. 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


