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Par pasažieru skaita ierobežošanu
Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.360) nav noteiktas konkrētas prasības attiecībā uz pasažieru
pārvadājumos iekšzemē iesaistītiem kuģiem, tomēr ir paredzētas vispārīgas prasības
saimnieciskā pakalpojuma veicējiem, kā arī prasības sabiedriskā transporta
pārvadātājiem. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 2.1. apakšpunktu saimnieciskais
pakalpojums ir privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par
atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu
vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā iekšzemes pasažieru pārvadājumos.
Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto, sabiedriskā
transporta pakalpojumi ir iedzīvotājiem pieejami pasūtītāja organizēti regulārie
pasažieru pārvadājumi ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kurus pasažieri var
izmantot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, savukārt sabiedriskie transportlīdzekļi
ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss,
tramvajs, trolejbuss, vilciens, M1 kategorijas transportlīdzeklis). Savukārt saskaņā ar
Jūras kodeksa 8.panta otro daļu izšķir pasažieru kuģus un kuģošanas līdzekļus, kas
pārvadā pasažierus komerciālā nolūkā (turpmāk – kuģis).
Līdz ar to secināms, ka kuģis nav sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanā iesaistīts transportlīdzeklis, tomēr, vērtējot MK noteikumos Nr.360
paredzēto regulējumu kopumā, aicinām ievērot MK noteikumu Nr.360 normas, kas
attiecas uz sabiedrisko transportlīdzekli, ciktāl tās iespējams piemērot pasažieru
pārvadājumiem ar kuģi. Proti, ir piemērojams MK noteikumu Nr.360 6.1 un 6.2 punkta
prasības par ierobežojumiem uz pasažieru skaitu, ņemot vērā pasažieru pārvadājumu ar
kuģi specifiku, piemēram, to, ka kuģošanas spējas apliecībā ir noteikts maksimālais
cilvēku skaits, nevis pasažieru skaits.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 6.1 punktu sabiedriskajā transportlīdzeklī ir
noteikts pasažieru skaita ierobežojums, kas nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības.
Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību
ievērošanu.
Līdz ar to pasažieru pārvadājumiem ar kuģiem iekšzemē aicinām ievērot
regulējumu, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pārvadātāju, ievērojot MK

noteikumu Nr.360 4.punktā noteiktos pamatprincipus un MK noteikumu Nr.360 6.1 un
6.2 punktā noteiktās prasības, līdz turpmākam paziņojumam.
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