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Par 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu 

 Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19  

infekcijas izplatības ierobežošanai” 78.punktu 

 

Tiesībsarga birojā ir aktualizējies jautājums par 2021.gada 28.septembra Ministru 

kabineta noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) 78.punktā noteiktajiem ierobežojumiem 

apmeklējot ieslodzījuma vietas.  

Noteikumu 78.punkts nosaka: “Ieslodzījuma vietu darbinieki (amatpersonas), 

personas, kuras ierodas ieslodzījuma vietā profesionālo pienākumu veikšanai, un 

apmeklētāji uzrāda sertifikātu, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai 

balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikātu. Bērni, kas jaunāki par 18 gadiem, 

ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties bez sertifikāta, kas apliecina pabeigtu primāro 

vakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāta pilngadīgas personas pavadībā, kurai ir primārās 

vakcinācijas vai balstvakcinācijas, vai pārslimošanas sertifikāts. Persona, kurai, 

pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsīlija lēmumu, 

medicīnisku iemeslu dēļ nevar veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai kurai 

vakcinācija atlikta, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties, uzrādot konsīlija lēmumu un 

testēšanas sertifikātu”. 

 Atbilstoši minētajam, ir secināms, ka, ieslodzījuma vietu darbiniekiem, citām 

personām, kas ieslodzījuma vietā veic profesionālos pienākumus ir jāuzrāda vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts. Tāpat arī pilngadīgām personām satikšanās (īslaicīgās, 

ilgstošās) ar ieslodzīto tiek atļautas tikai uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

izņemot pilngadīgas personas, kurām, pamatojoties uz klīniskās universitātes slimnīcas 

speciālistu konsīlija lēmumu, medicīnisku apsvērumu dēļ nevar veikt vakcināciju, vai tā ir 

atlikta. Šīm personām ir jāuzrāda konsīlija lēmums un testēšanas sertifikāts. Minētais 

regulējums neparedz iespēju apmeklētajam (izņemot apmeklētāju, kuram medicīnisku 
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apsvērumu dēļ nevar veikt vakcināciju vai tā ir atlikta) īstenot satikšanos, izmantojot 

testēšanas sertifikātu. Tādējādi pilngadīgajiem apmeklētājiem, kuri nav pārslimojuši 

Covid-19 infekciju vai nevar uzrādīt vakcinācijas sertifikātu, tikšanās ar ieslodzītajiem ir 

liegta.  

Ir saprotams, ka ieslodzījuma vietas ir vērtējamas kā īpašas riska zonas Covid-19 

infekcijas izplatībai.  Noteikumu 78.pantā noteiktās prasības apmeklētājiem, tāpat arī 

darbiniekiem un personām, kas apmeklē ieslodzījuma vietas profesionālo pienākumu 

veikšanai, ir saistītas ar mērķi mazināt riskus Covid-19 infekcijas pārnesei ieslodzītajiem, 

tādējādi mazinot vai nepieļaujot saslimstības pieaugumu ieslodzīto vidū, kam ir leģitīms 

mērķis - citu personu dzīvības un veselības aizsardzība. Tomēr šiem ierobežojumiem ir 

jābūt samērīgiem un atbilstošiem faktiskajai situācijai. 

 Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra publicētajiem datiem1, 

saslimstība ar Covid-19 infekciju sākot ar marta mēnesi ir būtiski mazinājusies, tāpat 

saslimstības rādītāji  ir līdzīgi gan vakcinēto, gan nevakcinēto personu vidū. Līdz ar to, arī 

persona, kurai ir vakcinācijas sertifikāts var būt infekcioza un apdraudēt epidemioloģisko 

situāciju ieslodzījuma vietās.  Prasība apmeklētājiem uzrādīt vakcinācijas un 

pārslimošanas sertifikātu, vienlaikus liedzot iespēju apmeklējumam izmantot testēšanas 

sertifikātu būtiski ietekmē apmeklētāju un ieslodzīto tiesības uz privāto dzīvi, proti, 

saskarsmes tiesības ar tuviniekiem. Vienlaikus jāatzīmē, ka Covid-19 pandēmijas ietekmē, 

absolūts liegums apmeklēt tuviniekus, un attiecīgi ieslodzītajiem īstenot tiesības uz 

satikšanos ieslodzījuma vietās ir bijis ilgstošs (aptuveni divi gadi, ar nelieliem 

pārtraukumiem vasaras periodos), kas negatīvi ietekmē ieslodzīto un tuvinieku kontaktu, 

ģimenes saišu saglabāšanu. Turklāt mainoties epidemioloģiskajai situācijai, šis aizliegums 

var tikt atjaunots. 

Tāpat atzīmējams, ka Ministru kabinets ir vērtējis Noteikumos noteikto 

ierobežojumu samērīgumu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās 

atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai. Tā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās apmeklētājiem ar 2022.gada 15.aprīli ir izslēgta prasība uzrādīt 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpat arī šajās iestādēs nodarbinātajiem 

vakcinācijas prasība no šā gada 1.aprīļa vairs nav obligāta, lai gan ilgstošas sociālās 

aprūpes centru klienti ir  pakļauti īpaši augstam Covid-19 radītam riskam veselībai, kā arī 

šajās iestādēs ir augsts risks Covid-19 plašai izplatībai, kas var radīt būtisku veselības un 

dzīvības apdraudējumu šajos centros dzīvojošajām personām, līdzīgi kā tas ir ieslodzījuma 

vietās.  

Ņemot vērā minēto, tiesībsarga ieskatā ir saskatāms risks ieslodzīto personu tiesību 

uz privāto dzīvi nesamērīgam ierobežojumam. Lūdzu izvērtēt Noteikumu 78.punktā 

noteikto ierobežojumu samērīgumu  ieslodzījuma vietās atbilstoši šobrīd pastāvošajai 

epidemioloģiskajai situācijai valstī. 

 

Ar cieņu 

Tiesībsargs Juris Jansons 
 

 
1 https://www.spkc.gov.lv/lv/covid-19-statistika  


