
- Iet ārā no mājām
- Uzņemt ciemiņus un iet
   ciemos
- Doties uz skolu vai darbu
  klātienē
- Braukt sabiedriskajā
   transportā

- Doties uz darbu, ja ir risks
   apdraudēt citus

Fiziskās distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības pasākumi

3h

pasākumi
iekštelpās

pasākumi
ārtelpāslīdz 25 

personām

70%
Publiskās vietās 

VISIEM 
jāievēro noteikumi

!

Drīkst Drīkst ar 
nosacījumiem*
*Atļauts, ievērojot fiziskās 

distancēšanās un 
epidemioloģiskās 

drošības pasākumus

Nedrīkst

Veselība

Ja ir pozitīvas Covid-19 
analīzes

Akūtas elpceļu infekcijas 
simptomi

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta 
lietošana

- Jālieto deguna un mutes
   aizsegs (der pašdarināta
   vai pirkta maska, šalle, 
   lakats un citi risinājumi)
- Jāievēro higiēnas
   pasākumi
- Jāievēro norādes
   sabiedriskajā transportā 
- Pēc ierašanās Latvijā no
   ārvalstīm (izņemot Lietuvu
   un Igauniju) sabiedrisko
   transportu drīkst izmantot
   tikai nokļūšanai
   pašizolācijas vietā, valkājot
   mutes un deguna aizsegu

- Sabiedrisko transportu
   nedrīkst lietot pasažieri,   
   kuriem Covid-19 tests ir
   pozitīvs

Ko drīkst un 
ko nedrīkst 
no 1. jūnija?

Privāti pasākumi

- Pasākumus drīkst
   organizēt, nepārsniedzot
   25 cilvēku skaitu, ievērojot
   2 metru distanci,
   nodrošinot dezinfekciju un
   nepārsniedzot 3 stundas
   telpās

- Pasākumus drīkst
   organizēt, nepārsniedzot
   25 cilvēku skaitu, ievērojot
   2 metru distanci,
   nodrošinot dezinfekciju

- Pasākumus drīkst
   organizēt, nepārsniedzot
   25 cilvēku skaitu, ievērojot
   2 metru distanci,
   nodrošinot dezinfekciju un
   nepārsniedzot 3 stundas
   telpās

- Pasākumus drīkst
   organizēt, nepārsniedzot
   25 cilvēku skaitu, ievērojot
   2 metru distanci,
   nodrošinot dezinfekciju un
   nepārsniedzot 3 stundas
   telpās

Iepirkšanās

Tirdzniecības centri -  Atļauta visu veikalu
   darbība tirdzniecības 
   centros arī brīvdienās un
   svētku dienās

- Jāizvieto norādes par
   fizisko distancēšanos un
   drošības pasākumiem
- Tirdzniecības telpās
   jāierobežo apmeklētāju
   skaits

Ārvalstu braucieni

Privāti braucieni

Komandējumi

- Pēc atgriešanās no 
   Lietuvas vai Igaunijas nav 
   jāievēro 14 dienu
   pašizolācija
- Drīkst organizēt tūrisma
   braucienus Latvijas, 
   Lietuvas un Igaunijas
   teritorijā pēc 15. maija

- Rūpīgi jāizvērtē brauciena
   nepieciešamība
- Drīkst pārvietoties pa 
   Latviju, Lietuvu un Igauniju
   pēc 15. maija
- Pēc ierašanās Latvijā no
   ārvalstīm, izņemot Lietuvu
   un Igauniju, sabiedrisko
   transportu drīkst izmantot
   tikai nokļūšanai
   pašizolācijas vietā un 
   lietojot deguna un mute
   aizsegu
- Latvijā drīkst ieceļot no 
   Eiropas Savienības, Eiropas
   Ekonomiskās zonas un
   Šveices šo valstu
   valstspiederīgie un
   iedzīvotāji
- No Latvijas drīkst izceļot
   Latvijas valstspiederīgie uz 
   savu mītnes valsti

- Rūpīgi jāizvērtē
   komandējuma
   nepieciešamība
- Lai nosūtītu darbiniekus
   komandējumā, vispirms
   komandējumā nosūtāmo
   darbinieku saraksts
   jāiesniedz Latvijas
  Investīciju un attīstības
   aģentūrai
- Pēc ierašanās Latvijā no
   ārvalstīm, izņemot Lietuvu
    un Igauniju, sabiedrisko
   transportu drīkst izmantot
   tikai nokļūšanai
   pašizolācijas vietā un 
   lietojot deguna un mutes
   aizsegu

- Starptautiskie pasažieru
   pārvadājumi ārpus Baltijas
   valstīm tiek veikti ar 
   satiksmes ministra atļauju

Pasākums iekštelpā

Pasākums ārā

Kāzas, kristības, bēres

Notikumi darbavietā

Kultūra, izklaide un atpūta

Darba laiks

Pasākumi telpās

Pasākumi ārā

Amatiermākslas kolektīvu 
darbība

Dievkalpojumi un citas 
reliģiskas darbības

Bāri, restorāni, kafejnīcas

Sportošana

Azartspēles

- Izklaides, kultūras, sporta
   un citas atpūtas vietas
   drīkst strādāt no 
   plkst. 6.30 līdz 24.00

- Drīkst organizēt, ievērojot
   noteikumus

- Drīkst organizēt, ievērojot
   noteikumus
- Drīkst organizēt brīvdabas
   auto-kino un 
   auto-koncertus,    
   (neatkarīgi no dalībnieku
   skaita) kuros apmeklētājs
   piedalās, atrodoties
   vieglajā transportlīdzeklī

- Drīkst notikt organizēta
   amatiermākslas kolektīvu
   darbība, piemēram, kori,
   deju kopas, ansambļi,
   tautas lietišķās mākslas
   pulciņi, ievērojot fiziskās
   distancēšanās un
   epidemioloģiskās drošības
   prasības un kultūas 
   ministra noteikto sanitāro
   protokolu

- Drīkst organizēt, ievērojot
   noteikumus 
- Reliģiskās darbības
   veikšanas vietas drīkst
   strādāt no plkst. 6.30 
   līdz 24.00

- Drīkst strādāt, ievērojot
   noteikumus un ierobežojot
   apmeklētāju skaitu - ne
   vairāk kā divas personas
   vai viena ģimene pie viena
   galdiņa

- Nodarbības drīkst notikt
   tikai trenera vadībā
- Drīkst organizēt 
   bezkontakta sporta
   treniņus dalībniekiem no 
   7 gadu vecuma, ievērojot
   noteikumus un nodrošinot,
   ka treniņgrupas fiziski
   nepārklājas, piemēram,
   ģērbtuvēs un sanitārajās
   telpās
- Drīkst organizēt sporta
   treniņus un nodarbības
   nacionālajām sporta
   izlasēm, Olimpisko un 
   Paralimpisko vienību
   profesionālajiem 
   sportistiem arī komandu
   sportā, izņemot cīņu
   sportu

- Nedrīkst strādāt naktī no 
   plkst. 24.00 līdz 6.30

- Reliģiskās darbības vietas
   nedrīkst strādāt naktī no
   plkst. 24.00 līdz 6.30

- Nedrīkst organizēt 
   sacensības
- Nedrīkst organizēt 
   kontaktsporta treniņus un
   nodarbības

- Nedrīkst

Valsts un pašvaldības

Valsts un pašvaldību iestāžu 
pakalpojumi

Ilgtermiņa un īstermiņa 
vīzas ieceļošanai Latvijā

Sabiedrības līdzdalība

- Ieteicams sniegt  un
   saņemt attālināti

- Vīzas ieceļošanai Latvijā
   noformē atsevišķos
   gadījumos - diplomātiem,
   humānu apsvērumu dēļ,
   kravu pārvadātājiem,
   jūrniekiem un valsts
   interesēs

- Drīkst organizēt
   sabiedriskās apspriešanas
   sanāksmes līdz
   25 personām, nodrošinot
   2 metru distanci
- Drīkst organizēt piketus,
   mītiņus un gājienus,
   ievērojot noteikumus  un
   vides aizsardzības un
   reģionālās attīstības 
   ministra noteiktās
   vadlīnijas

Izglītība

- 12. klasēm un profesionālo
   skolu audzēkņiem gala
   pārbaudījumi notiks

Bērnudārzu darbība

Konsultācijas klātienē

Eksāmeni

Sporta aktivitātes

Interešu izglītība

Izlaidumi

- Drīkst darboties
  dežūrgrupas, uzturēšanās
  kārtību nosaka bērnudārzs 
- Drīkst notikt pirmsskolas
   vecuma bērnu  
   sagatavošana 1. klasei
   klātienē

- Drīkst sniegt klātienes
   konsultācijas, lai sagatavotu
   vidējās un vidējās   
   profesionālās izglītības
   iestāžu skolēnus gala
   pārbaudījumiem, kā arī
   konsultācijas 9. klasēm

- Drīkst organizēt klātienē
   latviešu valodas eksāmenu
   mazākumtautību izglītības
   programmās
- Drīkst organizēt
   eksāmenus klātienē
   augstākās izglītības
   iestādē, ja to nevar izdarīt
   attālināti

- Drīkst organizēt
   nodarbības un treniņus
   bezkontakta sporta veidos
   dalībniekiem no 7 gadu
   vecuma sertificēta trenera
   vadībā

- Drīkst organizēt klātienē
   pieaugušo un bērnu
   interešu izglītības
   nodarbības
- Drīkst organizēt bērnu 
   nometnes, ievērojot
   fiziskās distancēšanās un
   epidemioloģiskās drošības
   prasības, kā arī izglītības
   un zinātnes ministrijas
   vadlīnijas

- Skola drīkst organizēt 
   dokumentu saņemšanu 
   absolventiem klātienē bez
   viesiem, līdz 25 personām,
   ne ilgāk kā 3 stundas,
   ievērojot fiziskās
   distancēšanās un
   epidemioloģiskās drošības
   prasības

- Nedrīkst notikt mācības
   klātienē

- 9. klasēm eksāmeni atcelti

- Nedrīkst organizēt
   sacensības

- Skola nedrīkst organizēt
   izlaiduma svinības 


