2020. gada 25. martā
Rīgā

Rīkojums Nr. 119
(prot. Nr. 17 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 51A., 52A., 52B., 54A., 56A. nr.) šādus grozījumus:
1.1. papildināt rīkojumu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 Atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī veselības ministram ir tiesības:
2.1 1. izvērtējot epidemioloģiskos riskus un vienojoties ar ārstniecības jomas pārstāvjiem,
ierobežot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu (saglabājot tos veselības aprūpes pakalpojumus,
kuri ir dzīvību glābjoši un kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību), tai skaitā
ierobežot ārstniecības personas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus vairākās ārstniecības
iestādēs;
2.1 2. aizliegt zāļu vairumtirgotājiem jebkādu Latvijas tirgum paredzētu zāļu eksportu uz
trešajām valstīm, kā arī to zāļu izvešanu uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kuras minētas Zāļu
valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā sarakstā.";
1.2. izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības
attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi. Nodrošināt svešvalodu eksāmenu
norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam. Par mācību procesa norisi militārajās
izglītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības ministrs. Par mācību procesa norisi iekšlietu sistēmas
izglītības istādēs lēmumu pieņem iekšlietu ministrs. Sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni"
turpināt savu darbību. Bērniem, attiecībā uz kuriem laikposmā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas
ir pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – ievietošana sociālās korekcijas
izglītības iestādē – piemērošanu, minētā lēmuma izpildi atliek līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai;";
1.3. izteikt 4.4. un 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.4. pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai
skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), kā arī sporta norises slēgtās vietās (telpās)
un bērnu nometņu darbību;
4.5. neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus sabiedrībai publiski pieejamos
svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās),
sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām
definīcijām), reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties. Pārtraukt sporta klubu darbību;";
1.4. papildināt rīkojumu ar 4.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.5.1 ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, ārpustelpu sporta un
reliģisko norišu vietās, ja tajās vienlaikus pulcējas vairāk par 50 cilvēkiem. Noteikt, ka kultūras,
izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne
vēlāk kā plkst. 23.00;";
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