
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 157 

Rīgā 2020. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 21 7. §) 

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., 60A., 62B., 62D., 64B. nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 4.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

"4.16.1 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sniedz atbalstu komersantiem, kuru darbiniekiem 

nepieciešams atgriezties Latvijas Republikā, kā arī komersantiem, kuriem pasūtījumu izpildei nepieciešams nosūtīt 

darbiniekus darbam uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ievest ārvalstu darbiniekus Latvijas Republikā. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apkopo informāciju par starptautiskiem pasažieru pārvadātājiem, kā arī 

koordinē informācijas iesniegšanu šā rīkojuma 4.16. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanai;"; 

 

1.2. papildināt rīkojumu ar 4.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

"4.16.2 komersantam, kura darbinieki pēc darba ārvalstīs ierodas Latvijas Republikā, ir pienākums nogādāt tos 

līdz viņu dzīvesvietai, neizmantojot sabiedrisko transportu;"; 

 

1.3. izteikt 4.17. apakšpunktu šādā redakcijā: 

  

"4.17. ar 2020. gada 17. martu aizliegt personu un transportlīdzekļu pārvietošanos caur lidostu, ostu, dzelzceļa 

un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas 

paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Atļaut iekšlietu ministram, ārlietu ministram 

vai Valsts robežsardzes priekšniekam izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos. Šī 

prasība neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, 

kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus, kā arī 

uz šā rīkojuma 4.16. apakšpunktā minētajiem pasažieriem un jūrniekiem, lai viņi varētu atgriezties Latvijā vai nokļūt 

savā darbavietā uz kuģa;"; 
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1.4. izteikt 4.43. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

"4.43. noteikt, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, pieņemot attiecīgu lēmumu, atbilstoši 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 5. panta otrajai daļai un 62. panta sestajai daļai Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 pantā noteiktajā kārtībā var nodot Latvijas sabiedrisko 

mediju veidotos un pārraidītos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus bezatlīdzības lietošanā citiem 

elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kā arī lemt par to lietošanas pārtraukšanu, ja elektroniskais plašsaziņas 

līdzeklis neievēro Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes lēmumu. Nacionālā elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padome minēto lēmumu var pieņemt arī attiecībā uz satura nodošanu, kas saistīts ar Lieldienu svētkiem;"; 

 

1.5. papildināt rīkojumu ar 4.54. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

"4.54. epidemioloģiskās drošības pasākumos iesaistītās institūcijas atbilstoši to darbības uzdevumiem plāno 

individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezerves vismaz trim mēnešiem, kā arī sadarbojas atbilstoši 

izstrādātajam individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes, piegāžu drošības, uzglabāšanas un 

izdales algoritmam: 

4.54.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uztur institūciju prioritāro vajadzību sarakstu; 

4.54.2 Aizsardzības ministrija koordinē ražotāju un tirgotāju iesaisti un, ja nepieciešams, sagatavo mobilizācijas 

pieprasījumus kritisko izejvielu, produktu un materiāltehnisko līdzekļu piegādēm kritisko pakalpojumu sniedzējiem; 

4.54.3 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem 

spēkiem pārņem ar krīzi saistīto valsts materiālo rezervju pārvaldīšanu, tai skaitā centralizēti veic iepirkumus 

atbilstoši institūciju prioritāro vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam, nodrošina iegādāto preču 

uzglabāšanu un norakstīšanu pēc izsniegšanas; 

4.54.4 Nacionālie bruņotie spēki nodrošina loģistikas atbalstu iegādāto preču transportēšanai un uzglabāšanai, 

nogādājot tās katram apgādājamajam atbilstoši institūciju prioritāro vajadzību sarakstā noteiktajam apjomam; 

4.54.5 Aizsardzības ministrija noteiktā kārtībā pieprasa finansējuma piešķiršanu Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkumu centram no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" institūciju 

prioritāro un vajadzību sarakstā noteikto preču iegādes un transportēšanas izdevumu segšanai." 

 

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu 

paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabinetā pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai 

daļai par pieņemto lēmumu informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. 

 

Ministru prezidents A. K. Kariņš 

Veselības ministre I. Viņķele 
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