
 

 
 

 

 

 

Skaidrojumi: 

TERASE: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana atļauta ārtelpās, tostarp, terasēs. Atbilstoši 2015.gada 

30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās 

ēkas"” 2.23 apakšpunktam: terase – norobežots vaļējs vai segts laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai 

virs ēkas vai tās daļas. Ēdināšanas pakalpojumu atļauts sniegt ārtelpās un terasēs, nodrošinot ne vairāk kā 

nojumi un līdz 50% slēgtu sienu laukumu. Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.c.  

NOROBEŽOJOŠĀS SIENAS: Norobežojošās sienas starp apmeklētājiem novērš gaisa tiešu plūsmu starp 

stāvošiem vai sēdošiem apmeklētājiem (atkarībā no galdu veida), samazinot un novēršot vīrusa izplatības iespējas. 

Norobežojošās sienas var tikt veidotas no dažādiem materiāliem, tostarp, stikla u.c. Norobežojošajām sienām ir jābūt 

tīrāmām un dezinficējamām vismaz vienu reizi dienā, kā arī drošām apmeklētājiem. 

  



Epidemioloģiskās drošības pasākumi  

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ārtelpās 

(ietverot MK noteikumu Nr.360 06.05.2021. apstiprināto redakciju) 
 

1. Labi redzamā vietā (t.sk. pie ieejas sabiedriskās ēdināšanas vietā) izvietot informāciju 

apmeklētājiem
1
: 

- brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas 

karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

- brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, 

ja tādi ir noteikti; 

- pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus; 

- brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un 

deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu) – izņemot laikā, kad persona sēž pie 

galda; 

- Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma 

sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās 

kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu
2
. 

2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to 

neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista pakalpojuma sniegšanas vietā. 

Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības 

prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu 

gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības 

traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai
3
; 

3. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi
4
: 

1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus 

bērnus (taču ne vairāk kā 10 personas kopā), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām; 

2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām 

personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena; 

3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz 

individuāli; 

4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē; 

5. sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē ārtelpās uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un 

beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 21.00 drīkst izsniegt ēdienu 

tikai līdzņemšanai; 

6. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko 

drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona: 

- atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā; 

- pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz 

nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā; 

- objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu; 

7. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma 

publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas 

vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī augstāk minētās atbildīgās personas 

kontaktinformācija un pašvaldības policijas kontaktinformācija; 
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8. uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji 

lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda. 

4. Sociāli atbildīgi izvērtēt un nerīkot aktivitātes, kas varētu motivēt apmeklētājus ilgāk uzturēties 

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā; 

5. Ja nepieciešams, ieviest individuālus papildus pasākumus sabiedriskās ēdināšanas vietā Covid-19 

infekcijas izplatības risku mazināšanai (ja iestāsies ļoti augsts Covid-19 infekcijas izplatības risks 

valstī vai konkrētā reģionā); 

6. Izmantot pēc iespējas vienotus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētus 

informatīvos materiālus (vizuālos materiālus, izvietotus uz galdiem); 

7. Izskatīt saņemtās sūdzības par normatīvajos aktos un sadarbības memorandā minēto 

epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu un konstatētu nepilnību gadījumā nekavējoties 

novērst tās; 

8. Viesmīlības uzņēmums, izvietojot attiecīgu informāciju un komunikācijā ar klientiem, aicina 

izturēties atbildīgi, lai neveicinātu COVID-19 izplatības risku. 

 


