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Pēc pievienotā saraksta

Par aktuālajiem drošības pasākumiem
VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā - Autotransporta direkcija) informē, ka
saskaņā ar 2020. gada 2. decembrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6.
novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā Rīkojums) no šī gada 7. decembra pārvadātājiem jānodrošina (skatīt Rīkojuma 5.42.punktu),
ka:
pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības (sēdvietas

1.

/stāvvietas) vai
ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu

2.

un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību
ievērošanu (paraugs sēdvietu marķēšanai ir pievienots vēstules pielikumā).
Minēto prasību sakarā, Autotransporta direkcija aicina pārvadātājus, gadījumos, kad ir
liela pasažieru plūsma un pastāv risks, ka visi pasažieri netiks uzņemti, reisa izpildē norīkot
autobusus ar lielāku ietilpību vai nodrošināt papildus reisu norīkošanu. Papildus norādām, ka
joprojām transportlīdzekļa vadītājiem, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, ir
jālieto mutes un deguna aizsegus1.
Vienlaikus saskaņā ar Rīkojuma 5.43. un 5.44.punktā noteikto sabiedriskajā transportā ir
jālieto mutes un deguna aizsegi, ja tajā atrodas vairāk par vienu personu. Mutes un deguna
aizsegus var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem
kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai
iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. Bērni no 7 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam
mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā uzsāk lietot no 2020. gada 7. decembra.
Sākot ar 2020. gada 3. decembri autoostās un dzelzceļa stacijās ir jānodrošina (skatīt
Rīkojuma 5.10.punktu), ka:
1.

vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās

telpu platības;

Skatīt 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 6. trīs prim punktu.
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2.

pie ieejas labi redzamā vietā tiek izvietota informācija, tai skaitā svešvalodās,

par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Autotransporta direkcija lūdz pārvadātājus sniegt
informāciju par to, kā tiek plānots izpildīt Rīkojumā norādīto (vai tiek plānots marķēt
transportlīdzekļa sēdvietas, vai tiek plānots nodrošināt 50% ietilpību).
Vienlaikus Autotransporta direkcija aicina, sabiedriskajā transportlīdzeklī vietas marķēts
tā, lai pasažieri aizņemtu sēdvietas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot, un, kur to pieļauj
pasažieru skaits, sēžot vai stāvot ievērotu distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un
pasažierus ar bērniem) (skatīt vēstulē pievienoto attēlu). Gadījumā, ja pārvadātājs neplāno
marķēt sēdvietas, lūdzam informēt, kā tiks nodrošināta kontrole, ka pasažieru skaits
transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības (sēdvietas /stāvvietas).
Vienlaikus lūdzam, Rīkojuma izpildē iesaistītās puses, nekavējoties veikt nepieciešamās
darbības, lai nodrošinātu Rīkojumā norādīto prasību izpildi, kā arī instruēt autobusa vadītājus,
kontrolierus un informēt citas iesaistītās puses, par izmaiņām.
Pielikumā: Informatīvs attēls kopā uz vienas lapas.
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