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VADLĪNIJAS
Rīgā
27.08.2021.

Nr.2.5-4-18
Vadlīnijas epidemioloģiski drošu publisko pasākumu
norisei iekštelpās un ārtelpās
Izdotas saskaņā ar
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Vadlīnijas izstrādātas, lai Covid-19 infekcijas izplatības laikā nodrošinātu
epidemioloģiski drošu publisko pasākumu, kas tiek organizēti iekštelpās un
ārtelpās, apmeklējumu.
2. Lēmumu par publiska pasākuma (izrāde, koncerts, kinoseanss u.c.)
organizēšanu iekštelpās vai ārtelpās pieņem pasākuma rīkotājs, pamatojoties
uz spēju pasākumā pilnībā ieviest, pastāvīgi uzturēt un kontrolēt visas Ministru
kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un šajās vadlīnijās
noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.
3. Pasākuma rīkotājs, organizējot pasākumu, ņem vērā Ministru kabineta
2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” aktuālās redakcijas prasības.
II. Publiskie pasākumi iekštelpās
4. Publiskus pasākumus iekštelpās organizē atšķirīgi šādām apmeklētāju grupām:
4.1. tikai tādiem apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas
vai izslimošanas sertifikātu (vakcinēta/izslimojusi auditorija);
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4.2. apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, izslimošanas
vai testēšanas sertifikātu, kā arī bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, bez
sertifikātiem (jaukta auditorija/auditorija ar bērniem).
5. Pasākumus apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas
sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, vai
sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta
pret Covid-19 infekciju un ir pagājis noteiktais laika periods pēc pilna
vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu
regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām,
drīkst organizēt, nenosakot maksimālo pasākuma apmeklētāju skaitu,
nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci un darba
laika ierobežojumus, ja tiek nodrošināta šādu prasību ievērošana:
5.1. pasākuma norises vietā neatrodas personas, kas neatbilst šo vadlīniju
5.punkta ievaddaļā minētajām prasībām;
5.2. pasākuma norises vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji,
personāls atbilst šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā minētajām prasībām;
5.3. pirms ieejas pasākumā tiek nodrošināta sadarbspējīgu pārslimošanas
sertifikātu un vakcinēšanās sertifikātu kontrole;
5.4. šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt publiskus
pasākumus iekštelpās kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir
vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā
minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka
persona pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikusi Covid-19
testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo
sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests
ir negatīvs, ja pasākuma organizators pasākuma norises vietā nodrošina
atsevišķu sektoru, kurā tiek ierādītas vietas minētajām personām ar
bērniem. Sektorā sēdvietas izkārtojamas atbilstoši šo vadlīniju
6.7.punktā minētajām prasībām.
5.5. pasākuma rīkotāja pienākums pirms biļešu tirdzniecības uzsākšanas
informēt apmeklētājus, vai šo vadlīniju 5.4.punktā minētā iespēja
apmeklētājiem būs pieejama.
6. Pasākumus apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai
izslimošanas sertifikātu, vai testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona
pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa
RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2
antigēna tests ir negatīvs, kā arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, bez
sertifikātiem, drīkst organizēt, ja tiek nodrošināta šādu prasību ievērošana:
6.1. pasākuma norises vietā neatrodas personas, kas neatbilst šo vadlīniju
6.punkta ievaddaļā minētajām prasībām;
6.2. pasākuma norises vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji,
personāls atbilst šo vadlīniju 6.punkta ievaddaļā minētajām prasībām;
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6.3. visa pasākuma laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi;
6.4. tiek ievērota divu metru distance;
6.5. pirms ieejas pasākumā tiek nodrošināta sadarbspējīgu pārslimošanas,
vakcinēšanās vai testēšanas sertifikātu kontrole, izņemot bērniem, kas
jaunāki par 12 gadiem;
6.6. apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās
sēdvietās, kā arī apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas
sektoros, savstarpēji nesatiekas;
6.7. blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas
mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā desmit personas (tai skaitā četri
pieaugušie un seši bērni), kas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Starp katrām
blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām
tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek
izkārtotas, nodrošinot divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē
sēdošajiem;
6.8. pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai
novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances
ievērošanu ārpus sēdvietām;
6.9. pasākuma norises ilgums iekštelpās nepārsniedz četras stundas,
nodrošinot vismaz 15 minūšu pārtraukumu un telpu vēdināšanu
pasākumiem iekštelpās, kuru norises laiks pārsniedz divas stundas;
6.10. pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju. Personalizācija
ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis,
konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu
mēnesi un to var nodot Slimību profilakses un kontroles centram tikai
pēc tā pieprasījuma;
6.11. pasākuma maksimālais apmeklētāju skaits tiek noteikts atbilstoši
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” un atbilstoši aktuālajiem saslimstības rādītājiem;
6.12. pasākumā apmeklētājus var iedalīt dažādos sektoros, nosakot atšķirīgas
drošības prasības – vakcinētu vai pārslimojušu skatītāju sektors un
atsevišķi testētu personu sektors;
6.13. ja pasākumā atsevišķā apmeklētāju zonā atrodas šo vadlīniju 5.punktā
minētās personas (kuras netiek ieskaitītas maksimāli noteiktajā testēto
apmeklētāju skaitā), pasākuma rīkotājs nodrošina, ka nodalīto zonu
apmeklētāju plūsma nepārklājas vai arī koplietošanas telpās visi
apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru
distanci.
III. Publiskie pasākumi ārtelpās
7. Publiskajiem pasākumiem ārtelpās norises ilgums nav ierobežots.
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8. Publiskos pasākumus ārtelpās organizē atšķirīgi šādām apmeklētāju grupām:
8.1. tikai tādiem apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas
vai izslimošanas sertifikātu (vakcinēta vai izslimojusi auditorija);
8.2. apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas, izslimošanas
vai testēšanas sertifikātu, kā arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, bez
sertifikātiem (jaukta auditorija vai auditorija ar bērniem).
9. Pasākumus apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai
izslimošanas sertifikātu atbilstoši šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā noteiktajam
drīkst organizēt, nenosakot maksimālo pasākuma apmeklētāju skaitu,
nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci un darba
laika ierobežojumus, ja tiek nodrošināta šādu prasību ievērošana:
9.1. pasākuma norises vietā neatrodas personas, kas neatbilst šo vadlīniju
5.punkta prasībām;
9.2. pasākuma norises vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji,
personāls atbilst šo vadlīniju 5.punkta prasībām;
9.3. pirms ieejas pasākumā tiek nodrošināta sadarbspējīgu pārslimošanas
sertifikātu un sadarbspējīgu vakcinēšanās sertifikātu kontrole;
9.4. šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā minētās personas var apmeklēt publiskus
pasākumus ārtelpās kopā ar nepilngadīgiem bērniem. Bērni, kuri ir
vecāki par 12 gadiem un neatbilst šo vadlīniju 5.punkta ievaddaļā
minētajiem nosacījumiem, uzrāda sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka
persona pēdējo 48 stundu laikā pirms pasākuma ir veikusi Covid-19
testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo
sešu stundu laikā pirms pasākuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests
ir negatīvs, ja pasākuma organizators pasākuma norises vietā nodrošina
atsevišķu sektoru, kurā tiek ierādītas vietas minētajām personām ar
bērniem. Sektorā sēdvietas izkārtojamas atbilstoši šo vadlīniju
6.7.punktā minētajām prasībām;
9.5. pasākuma rīkotāja pienākums pirms biļešu tirdzniecības uzsākšanas
informēt apmeklētājus, vai šo vadlīniju 9.4.punktā minētā iespēja
apmeklētājiem būs pieejama.
10. Pasākumus apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas,
izslimošanas vai testēšanas sertifikātu atbilstoši šo vadlīniju 6.punktā
noteiktajam, kā arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, bez sertifikātiem,
drīkst organizēt, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot darba
laika ierobežojumus, ja tiek nodrošināta šādu prasību ievērošana:
10.1. pasākuma norises vietā neatrodas personas, kas neatbilst šo vadlīniju
6.punkta prasībām;
10.2. pasākuma norises vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji,
personāls atbilst šo vadlīniju 6.punkta prasībām;
10.3. tiek ievērota divu metru distance;
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10.4.

10.5.
10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

pirms ieejas pasākumā tiek nodrošināta sadarbspējīgu pārslimošanas,
vakcinēšanās vai testēšanas sertifikātu kontrole, izņemot bērniem, kas
jaunāki par 12 gadiem;
apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās
sēdvietās;
blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas
mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā desmit personas (tai skaitā
četri pieaugušie un seši bērni), kas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Starp
katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības
sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance,
sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot divu metru distancēšanos
no priekšā un aizmugurē sēdošajiem;
pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai
novērstu cilvēku drūzmēšanos;
pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju. Personalizācija
ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds,
kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma
rīkotājs glabā vienu mēnesi un to var nodot Slimību profilakses un
kontroles centram tikai pēc tā pieprasījuma;
pasākuma maksimālais apmeklētāju skaits tiek noteikts atbilstoši
Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360
„Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” un atbilstoši aktuālajiem saslimstības rādītājiem;
pasākumā apmeklētājus var iedalīt dažādos sektoros, nosakot
atšķirīgas drošības prasības – vakcinētu vai pārslimojušu skatītāju
sektors un atsevišķi testētu personu sektors, pasākuma rīkotājs
nodrošina, ka nodalīto zonu apmeklētāju plūsma nepārklājas;
vakcinēto vai pārslimojušo skatītāju sektorā skatītāju sēdvietas drīkst
organizēt, nenosakot maksimālo pasākuma apmeklētāju skaitu,
nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci
un sēdvietu fiksāciju vai personalizāciju;
testēto personu sektorā blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas
personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, vai ne vairāk kā
desmit personas (tai skaitā četri pieaugušie un seši bērni), kas dzīvo
vienā mājsaimniecībā. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām
vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā
divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot
divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem;
testēto personu sektorā pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu
personalizāciju. Personalizācija ietver šādu informāciju par
apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta
pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu mēnesi un to
var nodot Slimību profilakses un kontroles centram tikai pēc tā
pieprasījuma;
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10.14. ja pasākumā atsevišķā apmeklētāju zonā atrodas arī šo vadlīniju
5.punktā minētās personas (kuras netiek ieskaitītas maksimāli
noteiktajā testēto apmeklētāju skaitā), pasākuma rīkotājs nodrošina, ka
nodalīto zonu apmeklētāju plūsma nepārklājas.
IV. Prasības pasākuma rīkotājam
11. Pasākuma rīkotājs pasākuma norises vietā pie ieejas veic apmeklētāju
personalizētā digitālā sadarbspējīgā sertifikāta kontroli, lai identificētu
klātesošo personu atbilstību šo vadlīniju 5. un 6.punktam.
12. Pasākuma rīkotājs nodrošina, ka publiskā pasākuma norises vietā esošiem
darbiniekiem, kuri ir tieši iesaistīti pakalpojuma sniegšanā vai nonāk
saskarsmē ar apmeklētājiem (piemēram, biļešu un sertifikātu kontroles
personāls, vietu ierādītāji u.c.), publiskā pasākuma norises dienā ir derīgs un
pārbaudīts sadarbspējīgs vakcinācijas vai izslimošanas sertifikāts.
Pasākumā, kurš tiek rīkots apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu
vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas sertifikātu atbilstoši šo vadlīniju
6.punktā noteiktajam, kā arī bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, bez
sertifikātiem, pasākuma norises vietā esošiem darbiniekiem, kuri ir tieši
iesaistīti pakalpojuma sniegšanā vai nonāk saskarsmē ar apmeklētājiem, var
būt arī publiskā pasākuma norises dienā derīgs un pārbaudīts sadarbspējīgs
testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 96 stundu laikā ir
veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 RNS vai SARS-CoV-2
antigēnu, un tas ir negatīvs.
13. Pasākuma rīkotājs var organizēt antigēna testa veikšanu pasākuma norises
vietā ar iepriekšēju apmeklētāju reģistrāciju testa veikšanai norises vietā.
Antigēna testa veikšanai pasākuma rīkotājs piesaista attiecīgi kvalificētu un
atzītu medicīnisko personālu.
14. Pasākuma rīkotājs publiski (tai skaitā pasākuma tīmekļvietnē, sociālajos
medijos, pasākuma norises vietā) izvieto paziņojumus, kas aicina
apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt pasākumu, ja
personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts
pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas
nosacījumus.
15. Pasākuma rīkotājam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības
pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) liegt ieeju pasākumā,
rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.
16. Apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes
iespējas. Pasākuma norises vietā var darboties kase, kurā nepieciešamības
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gadījumā ar bezskaidrās naudas norēķiniem ir iespējams iegādāties biļeti
pirms pasākuma apmeklējuma.
17. Pasākuma rīkotājs nodrošina gaisa kvalitātes mērījumu pasākuma norises
telpā pirms un pēc pasākuma.
18. Pasākuma rīkotājs iekštelpās nodrošina automātiskās ventilācijas sistēmas
darbību visu pasākuma norises laiku.
19. Pasākuma rīkotājs novērš jebkādus šķēršļus (informācijas stendi u.c.), kas
varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt apmeklētāju plūsmu.
20. Pasākuma rīkotājs regulāri informē apmeklētājus par drošības pasākumiem
(tai skaitā, ja nepieciešams, par prasību ievērot divu metru distanci),
atskaņojot audio paziņojumus latviešu un angļu valodā.
21. Lai nodrošinātu vienmērīgu plūsmu un pieejamību, apmeklētāju ieejas
plūsma pasākumā jāatver ne vēlāk kā vienu stundu pirms pasākuma.
22. Pirms ieejas pasākuma norises vietā iezīmētas vietas divu metru distances
ievērošanai.
23. Pasākuma rīkotājs nodrošina gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem iespēju
ievērot roku higiēnu (roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un
higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus, vai roku dezinfekcijas līdzekļu
lietošanu (70% etanola šķīdums vai cits efektīvs roku dezinfekcijas
līdzeklis)).
24. Pasākuma rīkotājs izvieto pasākuma norises vietā, tai skaitā tualetes telpās,
skaidri salasāmu informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību
ievērošanu:
• Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc
sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās
sejai, pēc tualetes apmeklējuma.
• Ja nav iespējams nomazgāt rokas – dezinficējiet rokas ar spirtu
saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.
• Atcerieties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas
var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams
tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas
līdzekļus.
• Nepieskarieties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām
rokām.
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25. Pasākuma rīkotāja personālam pie ieejas zonas ir pieejamas
vienreizlietojamās medicīniskās sejas maskas, gadījumiem, kad apmeklētājs
ir aizmirsis to paņemt līdzi.
26. Pirms pasākuma norises pasākuma rīkotājs ir veicis telpu uzkopšanu, īpaši
rūpīgi tīrot visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galdu
virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs),
izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus. Virsmas, kam pieskaras liels
skaits apmeklētāju (tai skaitā tualetes), tiek tīrītas ar dezinficējošiem
līdzekļiem arī pēc starpbrīžiem.
27. Pasākuma rīkotājs veic regulāru sanitārtehnisko mezglu telpu un virsmu
tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un
priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi,
virsmas tualetēs, krāni), izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus
(ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija
hipohlorīta šķīdums). Detalizētāka informācija par telpu uzkopšanu pieejama
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.
28. Pirms pasākuma norises nodrošināta apmācība un praktiska attiecīgo
sertifikātu kontroles sistēmas pārbaude apkalpojošajam personālam, kā arī
nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi.
29. Pasākums tiek organizēts tā, lai mākslinieciskais personāls, kurš nav tieši
iesaistīts darbā ar apmeklētājiem, bez vajadzības neatrastos pasākuma
norises publiskajā zonā vienlaikus ar apmeklētājiem.
30. Pasākumam noteikts atbildīgais par epidemioloģisko drošību, tiek veikta
pastāvīga un sistemātiska situācijas monitorēšana un kontrole.
31. Pasākuma rīkotājs nodrošina pasākuma tūlītēju pārtraukšanu, ja apmeklētāji
pārkāpj noteiktos pasākuma norises noteikumus.
32. Pasākuma rīkotājs ir atbildīgs par piesardzības pasākumu ievērošanu
pasākuma norises vietā.
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