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Atsaucoties uz Ministru kabineta noteiktajiem aktuālajiem ierobežojumiem, kas paredz, ka tiek slēgta            
gaisa satiksme ar valstīm, kuru teritorijā Covid-19 kumulatīvais rādītājs ir vairāk nekā 25 gadījumi uz              
100 tūkstošiem iedzīvotāju, mēs vēlamies lūgt Ministru kabinetu šos ierobežojumus pārskatīt. Šobrīd           
gaisa satiksme ir slēgta ar 22 ES/EEZ valstīm, un vēl trīs citas valstis, kurās kumulatīvais indekss ir virs                  
15, ir ierindotas “dzeltenajā sarakstā”. 

Šobrīd Latvijā ir iebraukusi liela daļa Latvijas diasporas, kurai būs jāmeklē iespējas atgriezties mītnes              
zemēs līdz ar vasaras brīvdienu sezonas beigām. Ņemot vērā Covid-19 izplatības dinamiku ES/EEZ , ir              
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gaidāms, ka arī Vācija, Apvienotā Karaliste un Kipra 28. augustā tiks ierindotas “sarkanajā sarakstā”,             
izslēdzot iespēju atgriezties šajās valstīs ar tiešajiem lidojumiem. Kopumā tas nozīmētu, ka tiešie             
lidojumi tiks nodrošināti vairs tikai uz 8 ES/EEZ valstīm. 

Ņemot vērā, ka Vācijā un Apvienotajā Karalistē dzīvo proporcionāli ļoti liela Latvijas diasporas daļa, kā               
arī faktu, ka līdz šim Vācija bijusi viena no galvenajiem tranzīta lidojumu punktiem tālāku galamērķu               
sasniegšanai ES/EEZ robežās, lūdzam ņemt vērā sekas, ko turpmāka Latvijas gaisa telpas nošķiršana             
nozīmētu tiem valstspiederīgajiem, kuriem jānokļūst atpakaļ savās mītnes valstīs – jo īpaši tiem, kas             
ceļo ar ģimenēm un maziem bērniem. Jau šobrīd cilvēki, kas atgriežas no Latvijas, ir spiesti izvēlēties                
sarežģītus pārlidojumus ar daudz lielāku inficēšanās risku, uzturoties dažādās lidostās, lai nokļūtu savā             
mītnes valstī. Nenoliedzami, Vācijas un Apvienotās Karalistes ierindošana “sarkanajā sarakstā” radīs           
haosu un trauksmi cilvēkos, kuri ieplānojuši ceļojumus atpakaļ uz savām mītnes zemēm, jo īpaši pirms               
jaunā mācību gada sākuma. Tādēļ lūdzam sekot kaimiņvalstu, Igaunijas un Lietuvas, piemēram un             
pārskatīt minētos ierobežojumus gaisa satiksmes organizēšanā. 

Covid-19 izplatības iegrožošanu var nodrošināt, piemērojot mazāk ierobežojošus un izslēdzošus          
līdzekļus, līdzīgi, kā to šobrīd dara citās valstīs. Piemēram, tādi ierobežojumi kā 14 dienu             
pašizolācijas noteikums, prasība ieceļotājiem uzrādīt nesen veikta Covid-19 testa rezultātus, kā arī            
pienākums visiem iebraucējiem, ierodoties Latvijā, veikt testu nodrošinātu šo vispārējo Covid-19           
slimības uzliesmojuma kontroli. Vienlīdz svarīgi ir joprojām aicināt sabiedrību atbildīgi ievērot arī            
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citus Covid-19 drošības pasākumus: fizisko distancēšanos, izvairīšanos no pasākumu organizēšanas un           
apmeklēšanas iekštelpās, masku nēsāšanu vietās, kur 2 m distances ievērošana ir apgrūtināta, utt. 

Šobrīd spēkā esošā iknedēļas saraksta pārskatīšana ne aviokompānijām un ar gaisa pārvadājumiem            
saistītajiem uzņēmējiem, ne iedzīvotājiem nesniedz nekādu iespēju stratēģiski plānot pakalpojumu          
sniegšanu vairāk kā vienas līdz divu nedēļu ietvaros. Vēršam uzmanību uz to, ka nacionālā              
aviokompānija Air Baltic ir novirzījusi savus lidojumus no Rīgas lidostas uz Tallinas un Viļņas lidostām,               
kuras šobrīd piedāvā stabilāku biznesa un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu vidi Covid-19 kontekstā.            
Tas var izraisīt nopietnus finansiālus zaudējumus Latvijas valstij, turklāt dažādu alternatīvu ceļošanas            
maršrutu meklēšana palielina tranzītpunktu skaitu, kas savukārt palielina inficēšanās riskus. 

Asociācija Luksemburga-Latvija vēlas atgādināt par Latvijas Ministru kabineta ilggadīgajiem centieniem          
nodrošināt Latvijas diasporas ES/EEZ valstīs noturīgu un spēcīgu saikni ar Latvijas valsti. Šobrīd tā              
Latvijas valstspiederīgo daļa, kas strādā, mācās vai citu iemeslu dēļ uzturas ārzemēs un turpina              
saglabāt ciešu saikni ar Latviju, pavadot Latvijā brīvdienas un stiprinot saikni ar Latvijā dzīvojošajiem              
radiem, draugiem un paziņām, nonāk neapskaužamā situācijā. Būtībā tiek atņemta iespēja gan ceļot uz              
Latviju, gan arī atgriezties mītnes valstīs. Lūdzam ar šādu administratīvu rīcību un noteikumu             
pieņemšanu nesodīt šos Latvijas valstspiederīgos par to, ka viņi turpina saglabāt saikni un apmeklē              
Latviju. Lūdzam sniegt iespēju cilvēkiem, vasaras brīvdienu izskaņā un atsākoties jaunajam mācību            
gadam, atgriezties savās mītnes valstīs bez vajadzības īstenot pārlieku sarežģītas lidojumu shēmas,            
kas rezultātā tikai paaugstina slimības izplatību ES/EEZ teritorijā. 

Covid-19 radītā situācija ir kļuvusi par Eiropas ikdienu. Arī Latvijai pēc iespējas ātrāk ir jāapgūst               
iemaņas ar saprātīgiem, iespējami minimāliem ierobežojumiem funkcionāli pastāvēt šajā realitātē,          
tostarp turpinot nodrošināt pasažieru aviopārvadājumu pakalpojumus. Pretējā gadījumā vīrusa         
izraisītās sekas vēl ilgi turpinās negatīvi ietekmēt Latvijas izaugsmi un tautsaimniecību. Tāpat jāņem             
vērā aktualitātes saistībā ar slimības izraisītās mirstības un hospitalizācijas attiecību pret saslimušo            
skaitu, kas Eiropā ir stabili zems rādītājs, un jāpiemēro samērīgi un proporcionāli piesardzības             
pasākumi, izsverot arī finansiālos riskus. 
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