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Informatīvais ziņojums “Par covid-19 vakcinācijas plānu” 
(apstiprināts 28.01.2021.)

Plāns paredz, ka tiek veidots vienots vakcinējamo saraksts, speciāls IT risinājums vakcinācijas

procesa pārvaldībai, plāns ir sadalīts 4 fāzēs, kas ir saistītas ar vakcīnu piegāžu apjoma atšķirībām,

vakcinējamo personu loka un vakcinācijas procesa apmēru atšķirībām, apzināta vakcinācijas iestāžu

kapacitāte un iespējas to paaugstināt, komunikācijas ar sabiedrību plāns u.c.

PAŠVALDĪBAS: Piedalās savā teritorijā esošo organizāciju un iestāžu (izglītības iestādes, sociālās

aprūpes pakalpojumu sniedzēji, ārstniecības iestādes, pašvaldības policija u.C.) darbinieku un

klientu vakcinācijas organizēšanā atbilstoši noteiktajām prioritārajām grupām, informējot

attiecīgo grupu pārstāvjus, mobilizējot tos vakcinācijai, apzinot vakcinējamās personas un veidojot

sarakstus, palīdzot organizēt vakcinējamo plūsmas. Aktīvi informē un mobilizē vakcinācijai savas

administratīvās teritorijas iedzīvotājus. Sniedz atbalstu vakcinācijas pakalpojumu pieejamības

iedzīvotājiem nodrošināšanai - organizē transporta pakalpojumus un sniedz atbalstu izbraukuma

vakcinācijas punktu ierīkošanā. (Pašvaldību iesaiste ir ļoti svarīga, lai noteiktas personu mērķa

grupas, piemēram, personas ar kustību traucējumiem, sociālās atstumtības riskam pakļautas

personas, vientuļi seniori, trūcīgas personas u.c, kam ir problēmas nokļūt uz vakcinācijas vietu.)



«Rīcības plāns covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās« (apstiprināts 
26.01.2021.)

- Labklājības ministrijas skaidrojums par rīcības plāna praktiskajiem aspektiem pieejams LPS

mājas lapā 28.01.2021. videokonferences sociālās aprūpes centriem par praktiskiem darba

aspektiem ierakstā šeit

- Labklājības ministrijas ik dienas apkopotā informācija par saslimšanas gadījumiem ar covid-

19 sociālās aprūpes centros skatāma, izmantojot šo saiti. Atbilstoši sociālās aprūpes centru

iesniegtajai statistikai pašvaldība var iegūt informāciju par situāciju pašvaldības teritorijā

esošajos SAC.

https://www.lps.lv/lv/zinas/lps/6489-video-socialas-aprupes-centriem-par-praktiskiem-darba-aspektiem
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tKsGQwj7LIt7fK1auh7qTOHwrsnB37vqq4xwx0uzRrU/edit#gid=0


CITAS AKTUALITĀTES

• 2020.gadā Veselība inspekcija un Labklājības ministrija veica tematisko pārbaudi ,,Par sociālās

aprūpes institūcijās klientiem nodrošinātās aprūpes kvalitāti”, par pārbaudes ietvaros

identificētiem riskiem, secinājumiem un priekšlikumiem VI informēs LPS Veselības un sociālo

jautājumu komitejas sēdē 10.02.2021.

• Tieslietu ministrija virza grozījumus MK 2020.gada 6.novembra rīkojumā nr. 655 «Par ārkārtējās

situācijas izsludināšanu», paredzot risinājumu Covid-19 pozitīvu personu vai kontaktpersonu,

kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas un kurām nav dzīvesvietas, izmitināšanai izolācijas

vai mājas karantīnas periodā.

•



ATGĀDINĀJUMS

• Sociālajos dienestos izmantojamās informācijas sistēmas SOPA veiksmīga darbība un pieejamo

datu kvalitāte ir atkarīga no tā, kādi ārējie reģistri ir pieslēgti pašvaldībai. Kā norāda ZZ Dats:

par visiem jaunajiem reģistriem vienmēr tika informēti visi sociālie dienesti; pašvaldībām

jānokārto formālā puse – līgumi ar reģistriem u.tml. Bet joprojām visām pašvaldībām SOPĀ nav

pieslēgts, piemēram, VID kontu reģistrs, VID bruto ienākumi un darba vietas, NVA, LAD.

• Mājokļa pabalsta aprēķinu atvieglošanai būtiski SOPA saslēgumi ar komunālo pakalpojumu

sniedzējiem un datu saņemšana.
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