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Skaidrojums par Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” minēto ierobežojumu attiecināmību 

uz reliģisko organizāciju darbību 

 

Ministru kabinets ar 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu”, (turpmāk – rīkojums), izsludināja valstī ārkārtējo situāciju 

un noteica vairākus būtiskus ierobežojumus, kas tieši attiecināmi arī uz reliģiskajām 

organizācijām. Ministru kabineta 2010. gada 7. maija sēdē ir pieņemti grozījumi 

rīkojumā, kuri koriģē iepriekš ieviestos ierobežojumus, ar 2020. gada 12. maiju 

atļaujot pulcēšanos gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos, t. sk. 

organizētu reliģisku darbību veikšanai, kas veicamas pulcējoties, ja tiek ievērotas 

šādas prasības: 

1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot sociālās (fiziskās) 

distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;  
2. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā 

transportlīdzeklī, nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu; 

3. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās; 

4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un 

dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem. 

           Ņemot vērā minēto, īpaši vēršu uzmanību un skaidroju rīkojumā paredzētos 

ierobežojumus: 

Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam dievkalpojuma 

noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to 

draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par 

organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5.apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos 

gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu 

skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās 

(fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu. 
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Savukārt, organizējot laulību, kristību, bēru vai tml. ceremonijas, kas ir 

organizēts pasākums minētā rīkojuma izpratnē, dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un 

kalpojošo personālu) nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek 

organizēts iekštelpās vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar 

pārsniegt trīs stundas. Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais 

norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir 

pienākums nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību 

dalībniekiem. 

Atgādinu, ka saskaņā ar rīkojuma 4.5.24.apakšpunktu neievērot divu metru 

distanci var ne vairāk kā divas personas, kā arī personas, kas dzīvo vienā 

mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā 

mājsaimniecībā un personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.  

Vēršu uzmanību tam, ka vēl joprojām ikviens ir aicināts īpaši izvērtēt riskus 

pirms apmeklēt publiskās vietas un organizētus pasākumus, t.sk. dievnamus. 

Aicinu visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par 

ierobežojumiem, t.sk. publiskojot Veselības ministrijas epidemioloģiskās 

prasības,  un ar atbildību izturēties pret tiem,  turpinot ievērot maksimālo 

piesardzību.  

Tāpat uzsveru, ka reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju 

un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību 

nodrošināšanai. 

 

 

 

Ministru prezidenta biedrs, 

tieslietu ministrs                            J. Bordāns 

 

 

 

 
Gavrilova, 67046131 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


