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Latvijas Republikas tiesībsargam

Par Covid-19 ierobežojumiem sabiedriskā
transporta pakalpojumos valstspilsētās
Satiksmes ministrija ir saņēmusi un izskatījusi Latvijas Republikas tiesībsarga
2021.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-5/202 “Par Covid-19 ierobežojumiem sabiedriskā
transporta pakalpojumos valstspilsētās”, kurā norādīts, ka 2021.gada 7. septembrī Ministru
kabinets pieņēma noteikumus Nr. 607 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai””, ar kuriem cita starpā tika papildināti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) ar 6.9 punktu, kas paredz, ka sabiedriskā
transporta pakalpojumu pasūtītājs valstspilsētās var noteikt, ka pārvadājumi pašvaldības
administratīvajā teritorijā tiek veikti šo noteikumu 6.7 punktā minētajā kārtībā. Ievērojot minēto,
vēstulē lūgts sniegt skaidrojumu saistībā ar minēto normu piemērošanu.
Satiksmes ministrija informē, ka Noteikumu Nr. 360 6.1 1. apakšpunkts noteica, ka
sabiedriskā transporta pārvadātājs organizē iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits
transportlīdzeklī nepārsniedz 80 % no tā ietilpības vai 85 % no tā ietilpības, ja nepieciešams
uzņemt pasažierus pieturvietās ārpus reģionālās nozīmes maršrutu galapunktiem. Pārvadātājs
transportlīdzekļa salonā izvietoja informāciju par pieļaujamo pasažieru skaitu. Ja
transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nebija iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu,
pārvadātājs aicināja pasažierus izvēlēties vietas tā, lai transportlīdzekļa salons būtu vienmērīgi
piepildīts un pēc iespējas ievērotas distancēšanās prasības.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.360 6.7 punktu komerciālajos maršrutos (reisos) pārvadātājs
varēja neievērot šo noteikumu 6.1 1. apakšpunktā minētās prasības, ja transportlīdzeklī tika
uzņemti tikai pasažieri ar sadarbspējīgu testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Pārvadātājs nodrošināja sadarbspējīga testēšanas, vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta
esības kontroli, pasažierim iekāpjot transportlīdzeklī.
Ņemot vērā to, ka lielāka pasažieru plūsma maksimumstundās, īpaši pilsētas maršrutu
tīklā, var radīt problēmas pārvadātājiem nogādāt visus pasažierus nepieciešamajā galapunktā,
lai nodrošinātu, ka pasažieru plūsma sabiedriskajā transportā tiek izkliedēta, Noteikumu Nr.
360 6.9 punktā tika paredzēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājs valstspilsētās
var noteikt, ka pārvadājumi pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek veikti šo noteikumu 6.7
punktā minētajā kārtībā, proti, sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājam valstspilsētās

tika paredzētas tiesības organizēt atsevišķus reisus, neievērojot Noteikumu Nr. 360 6.1
1.apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz pasažieru skaitu transportlīdzeklī, ja
transportlīdzeklī tika uzņemti tikai pasažieri ar sadarbspējīgu testēšanas, vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
Satiksmes ministrija papildus informē, ka 2021.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta
2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk-Noteikumi Nr.662) spēku zaudēja Noteikumi
Nr. 360. Vienlaikus Noteikumos Nr.662 tika saglabāti jau iepriekš noteiktie principi attiecībā
uz pasažieru pārvadāšanu sabiedriskajā transportā, proti, saskaņā ar Noteikumu Nr.662. 91.
punktu sabiedriskā transporta pakalpojumi pamatā tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē,
izņemot atsevišķus šajos noteikumos paredzētus gadījumus.
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