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BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES RĪKOJUMS 

2020.gada 30.oktobrī Nr.624 

 

 

Par pasākumiem infekcijas izplatīšanās 

novēršanai 
 

 Lai novērstu COVID-19 koronavīrusa izraisīto infekcijas (turpmāk – COVID-19 

infekcija) izplatīšanos Baltkrievijas Republikā, pamatojoties uz 2008.gada 21.jūlija 

Baltkrievijas Republikas Likuma Nr.419-3 „Par Baltkrievijas Republikas Valsts Robežu” 

25.panta piekto daļu, 2012.gada 7.janvāra Baltkrievijas Republikas Likuma Nr.340-3 

„Par iedzīvotāju sanitāro un epidemioloģisko lābklājību” 7.pantu Baltkrievijas 

Republikas Ministru Padome NOLĒMA: 

1. Uz laiku apturēt Baltkrievijas Republikas Valsts robežas šķērsošanu ieceļošanai 

Baltkrievijas Republikā caur sauszemes kontrolpunktiem, vienkāršotas kārtības 

punktiem, kontrolpunktiem dzelzceļa stacijās un upju ostās caur Baltkrievijas Republikas 

Valsts robežu ārvalstu pilsoņiem un personām bez pilsonības (turpmāk, ja vien nav 

noteikts citādi, - ārvalstnieki). 

Šā panta pirmā daļa neattiecas uz: 

ārvalstu pilsoņiem, kas ceļo ar diplomātiskajām vai dienesta pasēm; 

oficiālu delegāciju vadītājiem un locekļiem; 

ārvalstniekiem, kas sniedz starptautsko brīvprātīgo palīdzību Baltkrievijas 

Republikai; 

transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic starptautiskos automobiļu pārvadājumus, kā 

arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus; 

iekšējo ūdeņu transporta kuģu ekipāžu locekļiem, vilcienu brigāžu locekļiem, 

starptautiskās dzelzceļa satiksmes lokomotivju brigāžu locekļiem; 

ārvalstniekiem, kas ir Baltkrievijas pilsoņu dzīvesbiedri, vēcāki vai bērni; 

ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai termiņuzturēšanās 

atļaujas Baltkrievijas Republikas teritorijā; 

ārvalstniekiem, kuriem ir darba atļauja vai dokumenti, kas apliecina darbības 

veikšanu Baltkrievijas Republikas teritorijā; 

ārvalstniekiem, kas ceļo uz Baltkrievijas Republiku ar paziņojumu par tuvinieka 

smago slīmību vai nāvi; 

ārvalstniekiem, kas veic transplantācijai paredzēto cilmes šūnu un orgānu 

pārvadājumus; 

Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju 

tranzītā uz Krievijas Federāciju; 



ārvalstniekiem, kas šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā saskaņā ar 

Baltkrievijas Republikas Valdības un Ukrainas Ministru Kabineta Vienošanās par 

vienkāršotu kārtību autoceļa Slavutič – Černobiļas AES posma braucieniem, kas ved caur 

Baltkrievijas Republikas teritoriju, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem un 

kravām, kā arī uzņēmumiem, kas veic darbību atsvešināšanas zonā, kā arī ārvalstu 

speciālistiem, kas piesaistīti starptautiskajiem projektiem Černobiļas AES slēgšanai no 

2009.gada 20.janvāra.  

Izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar ārkārtējiem apstākļiem, kā arī lai nodrošinātu 

Baltkrievijas Republikas nacionālās intereses, pēc Valsts Robežapsardzes komitejas 

priekšsēdētāja vai tā pilnvarotas amatpersonas lēmuma Baltkrievijas Republikas Valsts 

robežu ir atļauts šķērsot ārvalstniekiem, kas nav minēti šā panta otrajā daļā. 

2. Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kā arī ārvalstniekiem, kas minēti šā rīkojuma 

1.panta otrās daļas 7. un 8. punktā, kas ieceļo no valstīm, kas iekļautas valstu sarakstā, 

kurās tiek reģistrēti COVID-19 infekcijas gadījumi, kas izvietots Veselības Ministrijas 

oficiālajā tīmekļvietnē globālā datortīklā Internetā, 10 kalendāro dienu laikā kopš 

ierašanas Baltkrievijas Republikā jāievēro pašizolācija un viņiem nav atļauts šķērsot 

Baltkrievijas Republikas Valsts robežu (līdz pašizolācijas perioda beigšanas). 

Šā panta pirmā daļa neattiecas uz: 

Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem 

ārvalstīs, kas ir diplomātisko un dienesta pasu turētāji, kā arī viņu ģimenes locekļiem; 

Baltkrievijas Republikas Valsts feldjēgeru dienesta darbiniekiem, kas veic  

oficiālās korespondences un diplomātiskā pasta piegādi  starpvalstu feldjēgeru maršrutos; 

Republikas unitārā uzņēmuma „Speciālie sakari” darbiniekiem, kas veic speciālo 

sūtījumu piegādi starpvalstu speciālo sakaru maršrutos; 

transportlīdzekļu vadītājiem, kas paredzēti starptautisko autopārvadājumu, kā arī 

starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumu veikšanai; 

gaisa kuģu ekipāžu locekļiem, iekšējo ūdeņu transporta kuģu locekļiem, vilcienu 

brigāžu locekļiem, starptautiskās delzceļa satiksmes lokomotivju brigāžu locekļiem; 

fiziskajām personām, kas ieceļo Baltkrievijas Repiblikā pēc dienesta 

komandējuma. 

3. Robežapsardzes dienesta darbinieki, bet kontrolpunktos, kuros robežkontroli veic 

muitas kontroles iestādes, muitas kontroles iestāžu amatpersonas: 

izsniedz personām, kas ieceļo Baltkrievijas Republikā, kurām saskaņā ar šā 

rīkojuma 2.pantu jāievēro pašizolācija, Veselības Ministrijas apstiprināto anketu 

ieceļotājam; 

veic minētās anketas pilnības aizpildīšanas kontroli un pārsūta tos iestāžu un 

institūciju amatpersonām, kas veic valsts sanitāro uzraudzību; 

pēc nepieciešamības izsniedz personām, kas ieceļo Baltkrievijas Republikā, prasību 

ievērot pašizolācijas uzvedības noteikumus pēc formas, kas noteikta 2020.gada 8.aprīļa 

Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojuma Nr.208 “Par ierobežojošo 

pasākumu ieviešanu” pielikumā 1. 



Valsts pārvaldes iestāžu un citu organizāciju mijiedarbības kārtību personu 

pašizolācijas pasākumu ievērošanas nodrošināšanā, kas ieceļo Baltkrievijas Republikā, 

nosaka Veselības Ministrija, Iekšlietu Ministrija un Valsts Robežsardzes komiteja. 

4. Izteikt 2020.gada 8.aprīļa Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes rīkojuma 

Nr.208 3.punkta 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.3. ieceļotāji no ārvalstīm. Pilsoņu kategorijas, kas ieceļo no ārvalstīm un kuriem 

jāievēro pašizolācija, nosaka Baltkrievijas Republikas Ministru Padome”. 

5. Atzīst Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes rīkojumus par spēku 

zaudējušiem saskaņā ar pielikumu.  

6. Ārlietu Ministrijai jāpaziņo ārvalstis par pagaidu apturēšanu šķērsot Baltkrievijas 

Republikas Valsts robežu ārvalstniekiem. 

7. Kontroli par šā rīkojuma izpildīšanu veic Veselības Ministrija, Iekšlietu 

Ministrija, Valsts Robežapsardes komiteja saskaņā ar to kompetenci. 

8. Šis rīkojums stājas spēkā pēc tā oficiālās publicēšanas.  

 

 

Baltkrievijas Republiks Premjerministrs     R.Golovčenko 
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Pielikums 

30.10.2020 Baltkrievijas Republikas 

Ministru Padomes rīkojumam Nr.624 

 

 

Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes  

Rīkojumu SARAKSTS,  

kas zaudēja spēku 
 

1. 2020.gada 25.marta Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojums 

Nr.171 „Par pasākumiem COVID-19 koronavīrusa izraisīto infekcijas ieviešanas un 

izplatīšanas apturēšanai”. 

2. 2020.gada 8.aprīļa Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojuma 

Nr.256 „Par ierobežojošo pasākumu ieviešanu” 8. punkts. 

3. 2020.gada 24.aprīļa Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojums 

Nr. 256 „Par grozījumiem 2020.gada 25.marta Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojumā Nr.171”. 

4. 2020.gada 28.maija Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojums 

Nr.321 „Par grozījumiem 2020.gada 25.marta Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojumā Nr.171”. 

5. 2020.gada 26.jūnija Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojuma 

Nr.372 „Par grozījumiem 2020.gada 25.marta Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojuma Nr. 171 un 2020.gada 8.aprīļa Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojuma Nr.208” 1.punkta 1.1.apakšpunkts. 

6. 2020.gada 13.oktobra Baltkrievijas Republikas Ministru Padomes Rīkojuma 

Nr.591 „Par grozījumiem 2020.gada 25.marta Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojuma Nr. 171 un 2020.gada 8.aprīļa Baltkrievijas Republikas Ministru 

Padomes Rīkojuma Nr.208” 1.punkta 1.1.apakšpunkts. 

 

 

 
 

 


