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Esam vismaz divus soļus aiz sarkanā luksofora

Nav iespējams izsekot lielākajai daļai saslimšanas gadījumiem;

Uzliesmojumi dažādās teritorijās ar lielu saslimušo skaitu;

Veselības sektoram trūkst kapacitātes. -

Saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 gadījumiem pārsniedz 
augsta riska robežvērtību;- 4.02 - 561 gadījumi.ES -421 

Reproduktivitātes koef -0,99 

‘Vairāk nekā 1200 mirušo 

Pirms mums - Portugāle,   Spānija,  Čehija, Slovēnija, Īrijā 

-Smagi slimo skaits virs 100 

--viena no augstākām mirstībām ES ; pozitīvi testi virs 8,4% , 
nedēļu iepriekš 7,9 %, katrs 5 mirst mājās. 

-Palielinās saslimstība jauniešu vidū, 

Ja sasniegsim 270 saslimušo dienā, pozitīvus testus zem 4%  -
nokļūsim pie sarkanā signāla , taču korekcijas var ieviest 
slimnīcu kapacitāte. Kumulatīvais rādijums 200 vismaz 14 
dienas. 

Esam tumši sarkanā joslā, kā nokļūt līdz luksoforam ????
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Zems risks

Saslimšana 7 dienu

laikā < par 5; mazāk par 

20 gad 

Vidējs risks

− 7 dienu laikā

pieaugums pārsniedz

20%);

(20 līdz 100 gad. ) 

Augsts risks

Nevar izsekot 

transmisijai , 

uzliesmojumi ar augstu 

saslimšanas skaitu

Ļoti augsts risks

(200) 



Kad sasniegsim sarkano signālu  ?

• Saslimstība lielāka nekā  pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, vid. inficēto nav 
samazinājies, pēdējā nedēļa -2% Mēneša laika stacionāro skaits -10%, smagi slimo 
skaits  + 51,4 %

• Tiem kam nav ļauts strādāt , izbeidzas ienākumi. 

• Slēgtā lēmumu pieņemšanas procedūra

• Ierobežojumi un brīvlaišana, galvenā prioritāte – izglītība 

• Pakāpeniska drošas iepirkšanās principu ieviešana , cik ilgi izturēs mūsu 
ekonomika.( IKP -3,5%) 

• (8.februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu veikali, kur tirgo pārtiku 
ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk 
kā 70% no preču sortimenta,  grāmatnīcas.) – vēl lemj 

• Bailes saslimt, bet no savējiem nav jābaidās. 

• Korekcijas var izraisīt vīrusa mutācijas – Portugāle, Īrija, Lielbritānija 

• SKDS pētījums liecina ,ka  pilnība valdība uzticas 4%, valdības novērtējums 
informācijas sniegšanā pavasarī 61%, gada nogalē 32% , ierobežojumus pavasarī 
atzinīgi novērtēja 51%, gada nogalē 24%, 

• Stratēgija, komunikācija,prognozējamība, argumentēti ierobežojumi , 
uzticamība valdībai =  sabiedrības lojalitāte
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Par pašvaldības kompetenci

- Pašvaldības nekad nevarēs glābt sistēmiskas nepilnības Krīzes vadībā, ja

tās netiks iesaistītas lēmuma pieņemšanā

- Katrā no etapiem pašvaldību loma pieaug, organizējot transporta un
izolācijas pasākumus, atbildot par izglītības iestāžu, pašvaldības
slimnīcu un citu pašvaldības pakalpojumu sniedzēju darba režīmiem.

- •Katrā nākamajā krīzes fāzē arvien vairāk iesaistās pašvaldību iestādes
un slimnīcas. Tādēļ pieaug nepieciešamība pasargāt sociālo dienestu
darbiniekus, izglītības iestāžu personālu un municipālos policistus,
darbiniekus pašvaldību slimnīcās

- Jo lielāks apdraudējuma risks, jo lielāka pašvaldību iesaiste, jo vairāk
nepieciešama datu apmaiņa,

- Cilvēktiesības uz personas datu aizsardzību, taču tās jāsamēro ar
cilvēktiesībām uz dzīvību. Tāpēc, pieaugot dzīvības apdraudējumam,
saglabājoties pašorganizācijas principam, jāpiemēro arvien stingrāki
ārējās kontroles līdzekļi.
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Problemātika 
Datu apmaiņa

Savstarpēja komunikācija, Ministrijas atbild tikai savas kompetences ietvaros, SPKC kapacitāte –

80% -36 ,stundas, 20 % 4- 5 dienas un vairāk .

Analīze par – ierobežojumu efektivitāti

Pretrunas likumdošanā Covid-19 izplatības novēršanas likuma regulējums un ārkārtas 

situācijas 

Līdz gada nebija regulējuma administratīvajam komisijām, teritorijas attīstības plānošanas

process ir praktiski apturēts līdz šī gada 21. februārim , bet iespējams līdz 20. aprīlim

MK rīkojums 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr. 655

- Nav noteikta nakts stundu un virsstundu samaksa pašvaldības policijām,

Viegli saslimušo transportēšana uz dzīvesvietām,

VARAM un FM bezdarbība programmas ’’Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem’’ ieviešana

pašvaldībā.

Nodrošināšana ar IAM – klusie telefoni ar ministrijām

Riska grupas- Mājsaimniecības, darbs, SAC (patversmes, bezpajumtnieki, no ieslodzījuma

vietām atbrīvotie), ārstniecības iestādes

Nodalīšana- Nodrošināt izmitināšanas iespējas bērniem un aprūpējamajiem ģimenes locekļiem

ģimenēs ar Covid-19 pozitīvām personām.
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Individuālo aizsardzības līdzekļu pieprasīšana SAC

Risinājums īstermiņā 

• Argumentēta vēstule LM ( var būt
arī e-pasta vēstule uz adresi-
viktorija.blaua@lm.gov.lv),

• LM pārbauda pamatojuma atbilstību,
pieprasījuma apmēra samērīgumu un
informē VUGD par iestādei
nepieciešamo;

• VUGD pārliecinās par nepieciešamo
IAL un DL esamību noliktavās,
pārsūta informāciju VALIC

Pamatojums

Kavējas :

• Iepirkuma procedūra

• Piegādes

• Augsts apdraudējums

Vēlamais risinājums 

Steidzami jārisina jautājums par
centralizētu IAL piegādi SAC

Jāmaina materiālo rezervju
veidošana principi

Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centra
iepirkumi - uz vispārīgās
vienošanās.

Iespēja iegādāties centralizēti no
VM

Izdevumu kompensēšanā par
IAL un DL ilgstošās sociālās
aprūpes iestādēs, pašvaldības
dibināts sociālo pakalpojumu
sniedzējs sniegšanu, saņems
50% atbalstu, valsts – 100%
apmērā;
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Jauni izaicinājumi – Vakcinēšana

- No decentralizētas pieejas uz centralizēto

- Papildus apzinātas privātās jaudas

- Centralizētā IT risinājums starpniecību, kur, atbilstoši plānā norādītajam, tiks
sinhronizēti visi vakcinējamo saraksti, vienotā krājumu vadība, vienotā rinda

- Max apjoms 100 000 cilvēku nedēļa, 7 % no apjoma pašvaldību iestādēs.

- Visu resursu iesaiste, vakcinācijas centru izveide, vienotais saraksts.

- Pašvaldībām līdzdalība, informācijas nodošana mobilām vakc. brigādēm, transports
konkrētām grupām, koordinācija, līdzdalība vakcinēšanas vietu izveidē, resursu
apzināšana.

- No aprīļa līdz vasaras beigām 1miljons cilvēku paredzēts vakcinācija

- Vakcinēšanas koordinācijas procesā pašvaldību iesaiste ir obligāta.

- Epidemioloģijas likums 30 .pants - Personas, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas
saistīti ar paaugstinātu inficēšanās risku, kā arī audzēkņi un studenti, kuri mācību vai
prakses laikā saskaras vai var saskarties ar infekcijas slimību izraisītājiem, vakcinējami
obligāti, NBS

- Nākamnedēļ uzsāks izbraukuma vakcinēšanu SAC, apzināti 11.000.

- Šodien sāk darbu vietne Manavakcina.lv",
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Datu aizsardzība

Aktivitātes

- Atkārtotās sarunās ar Valsts datu
inspekciju

- Starpinstitucionālā Covic- 19 darba
grupa

- LLPA asociācijās ar Iekšlietu
ministriju

- Covid – 19 stratēģijas Uzraudzības,
kontroles un grupā

- Pēdējā Domes sēdē ar premjeru .

Cilvēktiesības uz personas datu
aizsardzību, taču tās jāsamēro ar
cilvēktiesībām uz dzīvību. Pieaugot
dzīvības apdraudējumam,
saglabājoties pašorganizācijas
principam, jāpiemēro arvien
stingrāki ārējās kontroles līdzekļi.

Kādēļ tas nepieciešams  pašvaldībām?

- Lai nodrošinātu līdzdalību
apdraudējuma novēršanā

- Pakalpojumu sniedzēju
aizsardzībai

- Pakalpojumu sniegšanai,
neiespējami snieg atbalstu Covid
-19 inficētajām personām, masku
izdalīšana un datu aizsardzība
maznodrošinātiem

- Datu apmaina nepieciešama ne
tikai pašai personai, bet
speciālistiem primārai,
sekundārai aprūpei , kas savieno
veselības un sociālās aprūpes
jomas
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Datu apmaiņa

1. Datu avots SPKC

2.Informācija e-pasta veidā tiek nodota

pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarotajai

institūcijai vai amatpersonai;

3. Nozīmētā C19 kārtības kontaktpersona

uztur žurnālu

SPKC (vai cita organizācija) uztur šādu

žurnālu, kur pašvaldības C19 kārības

kontaktpersona piekļūst datiem.

1. 4. C19 gadījumu žurnāla struktūra
dalāma divos līmeņos:

4.1. Vispārīgā informācija – kopējais
gadījumu skaits.

4.2. Aizsargājamā informācija pirmā pakāpe:
Adreses,.

4.3.Aizsargājamā informācija otrā pakāpe:
Adrese, kurā atrodas inficēta persona un tās
personas dati (vārds, uzvārds un personas
kods). Šie dati tiek sniegti vienīgi pašvaldības
policijai, sociālajam dienestam un bāriņtiesai
pēc pieprasījuma.
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Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

Kopš pandēmijas sākuma VARAM neapkopo pašvaldību

pieprasījumus par papildus izdevumiem pašvaldībās,

Covid likums nosaka, ka Ministru kabinets pēc pamatota

ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par valsts

apdraudējuma seku novēršanas un pārvarēšanas

pasākumiem, kā arī par finansējuma piešķiršanu no

valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi

neparedzētiem gadījumiem".

16.11.2020 nosūtīta vēstuli VARAM , kurā pieprasa

risināt šo jautājumu, kā arī:

nosūtīt pašvaldībām Vadlīnijas, kas noteiktu, kuri no

pašvaldību papildus izdevumiem tiktu attiecināti uz

valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi

neparedzētiem gadījumiem";

28.01. 2021 FM vadības grupa

Kā nodefinēt finansējuma griestus un apmaksājamās

pozīcijas un kādā termiņā.
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Risināmie jautājumi  pēc Pandēmijas 

• Jāmaina krīzes vadība ārkārtējās situācijās;

• Skaidrs valsts institūciju un pašvaldību sadarbības algoritms, tai skaitā

komunikācija starp ministrijām;

• Operatīva un detalizēta datu apmaiņa;

• Valsts materiālo rezervju un finanšu piesaistes kārtība, materiālo rezervju

veidošanas principi maiņa no principa «katrs par sevi» uz centralizēto

modeli

• Pašvaldību CA komisiju tiesiskais statuss un kompetence;

• CA komisijas jāveido nevis uz sadarbības bet reģionālajiem

principiem;

• Operatīva Krīzes vadības centra izveide;

• Likumā jānosaka deleģējums ministrijām izstrādāt rīcības plānus

katastrofu vai ārkārtas situāciju gadījumā.
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Lietišķā informācija
Atlīdzības likums  

• 14 panta (1) un (12) un (13) daļa definē piemaksu noteikšanas kārtību līdz 60% .

• 15.panta (3) paredz tiesības pašvaldības domei pašai lemt par piemaksas par risku
noteikšanu, ievērojot nosacījumu, ka piemaksu apmērs nepārsniedz tiešās pārvaldes iestāžu
amatpersonām un darbiniekiem Ministru kabineta noteikto speciālo piemaksu apmēru»

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 47.panta 
• (2) Ja institūcijā, kurā sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz pašvaldības vai valsts

dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai tāds, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību vai
valsti par minēto pakalpojumu sniegšanu, klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija,
pakalpojumu sniedzējs nosaka piemaksu paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam
personālam par inficēto klientu un šo klientu kontaktpersonu aprūpi līdz 50 procentiem no
mēnešalgas par laika periodu no 2020. gada 1. decembra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

• (3) Pašvaldību papildu izdevumus par piemaksām pašvaldības dibinātās institūcijās un
institūcijās, ar kurām noslēgts līgums par šā panta otrajā daļā minēto pakalpojumu
sniegšanu, 50 procentu apmērā no pašvaldību faktiskajiem papildu izdevumiem sedz no
valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem":

Valsts atbalsts 

• SAC darbiniekiem, kas aprūpē ar Covid-19 inficētos klientus pašvaldības var noteikt
motivācijas paaugstināšanas piemaksas par laika periodu no pagājušā gada 1. decembra,
kuru apmēru rīcības plāna ietvaros ir plānots paaugstināt līdz 100 % , 50 % no kuriem
valsts atmaksās pašvaldībām
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Paldies par uzmanību!
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