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! Covid-19 risku mazināšana uz sabiedrības veselību

! Vakcinācijas pret Covid-19 aptveres celšana

! 2022. gada nozares budžets:

- Medicīnas darbinieku atalgojuma turpmāka celšana

- Vispārējā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 
attīstība (lai investējam samērīgi, ne tikai algās)+ tarifu un 
kompensāciju palielināšana

- Prioritāro nozaru un vispārēja kapacitātes stiprināšana 
(onkoloģija, psihiatrija, paliatīvā aprūpe,…) 

! Digitālā veselība
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Veselības ministrijas aktualitātes
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Epidemioloģiskā situācija, 8. augusts
(7 & 14 dienu kumulatīvais inficēto skaits uz 100 000)
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Epidemioloģiskā situācija reģionos, 26.-31. nedēļa
(14 dienu kumulatīvais inficēto skaits uz 100 000)
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LATVIJA Kurzeme Latgale Pierīga Rīga Vidzeme Zemgale

Rīgā – 68,7 (57,6)
Pierīgā – 49,3 (43,3)
Kurzemē – 43,2 (39,8)
Latgalē – 36,4 (18,6
Vidzemē – 33,3 (18,0)
Zemgalē – 32,1 (19,3) 
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Covid-19 rudens stratēģija 

Galvenie faktori

• pašreizējais līmenis ir sezonāls, ierobežojumi nepietiekami Deltai

• skolas klātienē ir #1 prioritāte (arī – papildus risks)

• Covid-19 būs ilgāk, ierobežojumiem jābūt ilgtspējīgiem (“jaunā normālā” 
situācija)

Ietvars rudenim

1. sagatavoties – vakcinācija, infrastruktūras uzlabošana (piem. vēdināšana), 
kontroles uzlabošana, ikdienas darba procedūru uzlabošana (tiešsaistē, 
drošie režīmi), u.c.

2. rudenī – plaša testēšana un drošības protokoli, lai uzturētu zemu 
inficēšanās līmeni

3. ja tas nestrādā – intensīvi, īsi ierobežojumi (lockdown), lai apstādinātu 
infekciju

NB! Ar vismazākajiem ierobežojumiem, bez pārtraukumiem un vistuvāk 
pirms-Covid situācijai būs norises, kurās piedalīsies tikai vakcinētas (vai 
pārslimojušas) personas.
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Rudens stratēģija – darbs 3 drošības režīmos: 

vidēs, institūcijās, uzņēmumos

Drošā vide
visi klātesošie vakcinēti 

vai pārslimojuši

Daļēji drošā vide
visi klātesošie vakcinēti, pārslimojuši 

vai testēti

Nedrošā vide
klātesošo statuss nav 

zināms vai netiek 
kontrolēts

• pamata režīms visām 
sabiedriskajām 
aktivitātēm, 
pakalpojumiem, 
norisēm

• visdrošākais, vismazāk 
ierobežojumu, vistuvāk 
pirms-Covid situācijai

• turpina strādāt pat 
pie būtiskas 
saslimšanas

• režīms norisēm un 
pakalpojumiem, ja “drošajā” nevar

• jāievēro drošības prasības 
(drošības protokoli, distances, 
maskas, cilvēku skaits u.c.)

• pārtraukumu risks – iespējami 
uzliesmojumi, karantīnas

• pie būtiskas saslimšanas –
stingrākas prasības vai  
ierobežota darbība

• pēc būtības šajā režīmā (ar 
regulāru testēšanu) - skolas, 
ārstniecība, sociālā aprūpe

• regulārais skrīnings
mazumtirdzniecībā, ēdināšanā, 
pakalpojumu sniegšanā, 
sabiedriskajā kārtībā

• režīms tikai pamata 
pakalpojumiem –
sabiedriskais 
transports, pārtikas 
veikali, aptiekas

• stingras drošības 
prasības

• pie būtiskas 
saslimšanas –
ierobežota darbība, 
mazāk būtisko 
apturēšana
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Skolas klātienē - #1 prioritāte!
(konceptuāls ietvars, sadarbībā ar IZM)

1. Intensīva skolotāju vakcinācija, aicinājums vakcinēties vecāko 
klašu audzēkņiem

2. Visu skolēnu (1-12.klase) testēšana 1x nedēļā (izņemot 
vakcinētos, pārslimojušos)

• laboratorijas piegādās kastes ar klašu numuriem, iekšā 
trauciņi ar skolēnu vārdiem

• klasēs tiek savākti siekalu paraugi, kastes nodotas laboratoriju 
kurjeriem

• testēšanu uzsāks nedēļu pirms skolas sākuma (24.augustā), 
tādā pat veidā, kā skolas laikā

3. Stingras drošības prasības skolām (maskas, distances, plūsmas)

4. IZM izstrādā regulējumu drošai interešu izglītībai

Lai skolas varētu strādāt klātienē, mums būs jāsaglabā citi 
ierobežojumi sabiedrībai un uzņēmējdarbībai.



Kopējie dati  

Līdz 11.08.2021. vakcinēti 
(vismaz vienu vakcīnas devu 
saņēmuši) 41.9% (793k) no 
visiem iedzīvotājiem

• Vakcināciju uzsākuši 4.6% 
(88k)

• Vakcināciju noslēguši 37.3% 
(705k)

Intervālā no 02.08. līdz 08.08. 
vidējais vakcinācijas temps bija 
4’650 vakcinācijas dienā
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1. potes Dien
as

PERSONAS, kas pabeigušas vakcināciju/ Iedzīvotāju skaits %

<12 12-15 16-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 >90 Kopā

0% 14% 29% 43% 44% 44% 45% 47% 49% 41% 26% 37%

Vakcinēti pagājušā nedēļā: 33 200
Devas noliktavā:                 642 000

Vakcinācija PRET Covid-19: kopējie dati



*vakcinēto vecums daļēji pārklājas ar citām indikācijām (piem. veselības nozares darbinieki, personas ar hroniskām slimībām)
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Veselības nozares darbinieki

SAC klienti un darbinieki

Personas vecumā virs 70 gadiem*

Personas ar hroniskām slimībām

Personas vecumā no 60 līdz 69 gadiem*

Izglītības iestāžu darbinieki

Vakcinēti līdz 04.07.2021. Vakcinēti līdz 08.08.2021. Nevakcinēti

Vakcinācija PRET Covid-19: aptvere jūlijā un 

augustā (vakcināto skaits ar 1 vai 2 devām)



Līdz 08.08.2021 vakcinēti 64% izglītības iestāžu darbinieki (52
786), no tiem:
• Pirmsskolas izglītības iestādēs – 53% (10 838)
• Vispārējās izglītības iestādēs – 67% (33 311)
• Augstākās izglītības iestādēs – 81% (4 471)

Līdz 12.08.2021 izglītības iestādes apkopo sarakstus un iesniedz
pieteikumus vakcinācijai ar Janssen vai Pfizer vakcīnām

Vakcinācija PRET Covid-19: izglītības 

iestāžu darbinieki



Nodrošināt visaptverošu vakcinācijas pakalpojuma saņemšanas pārklājumu
jaunizveidotajos 42 novados

• Esošo ārstniecības iestāžu ( t.sk. ģimenes ārstu prakses) jaudas izmantošana
• Ārstniecības iestāžu pieraksta laiku un vakcīnu veidu popularizēšana

manavakcina.lv, sociālajos tīklos un reģionālajos medijos
• Pakāpeniska pāreja no masu vakcinācijas centriem uz mazāku infrastruktūru

pašvaldībās
• Vakcinācijas punktu atvēršana tirdzniecības centros atbilstoši pieprasījumam

konkrētajā novadā
• Ja nav atbilstošu telpu tirdzniecības centros, sadarbībā ar konkrēto pašvaldību tiek

meklēti risinājumi citām telpām
• Vakcinācijas punktu izveide sadarbībā ar mazumtirgotājiem
• Turpināt izbraukumu vakcinācijas organizēšanu

• Pēc nepieciešamības organizēt izbraukumus nedēļas nogalēs uz lielākajiem
pasākumiem

• Turpināt izbraukuma vakcināciju pie darba kolektīviem
• Izbraukuma vakcinācijas organizēšana pa Latgales novadiem sadarbībā ar

pašvaldību sociālajiem dienestiem
• Izbraukuma vakcinācija Rīgas apkaimēs

• Tiek apzinātas iespējas veidot vakcinācijas punktus aptiekās

Vakcinācija PRET Covid-19: vakcinācijas 

procesa nodrošinājums līdz 2021.g. beigām
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Atbalsta palielināšana primārās aprūpes 
praksēm vakcinācijas procesā 

10. augusta MK apstiprināti noteikumi virknei pasākumu ģimenes 
ārstu praksēm, lai motivētu iesaistīties plašākas vakcinācijas 
aptveres veidošanā

- Palielināta samaksa par noteiktas pacientu aptveres 
sasniegšanu

- Maksājums līdz 1500,00 eur mēnesī, lai segtu papildu resursu 
piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 
(personālam, tehniskajam nodrošinājumam, papildu darba 
telpām)

- Kompensācija 440,00 eur apmērā, lai segtu praksē nodarbināto 
personu veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumus
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Onkoloģijas plāns

! Visaptverošs nozares, pacientu organizāciju un sabiedriskās domas 

radīts un atbalstīts plāns

Plāna virsmērķis
– uz cilvēku 
centrēti, 
integrēti 
veselības 
aprūpes 
pakalpojumi, kas 
novērš 
priekšlaicīgu 
mirstību no 
onkoloģiskām 
slimībām.

Pacients
apmierinātība

Riska faktoru 
mazināšana 
(kampaņas, 
izglītošana)

Eiropas 
standartiem 
atbilstoša 
kvalitāte, 
vienotas 
vadlīnijas

Profilakse 
(savlaicīgs sk

rīnings, 
vakcinācija)

Kvalitatīva 
un pieejama 
ārstēšana

Rehabilitācija 
visā procesā

Pieejami, 
zinoši, 

atbalstoši 
speciālisti 

visā Latvijā

Moderna 
ārstniecības 
vide (datu 

platforma un 
IT 

risinājumi)

Psihoemocio
nālais 

atbalsts

Paliatīvā 
aprūpe
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Psihiskā veselība

Uzmanības centrā

! pusaudžu psihiskās veselība (šogad tam atvēlēti vairāk nekā 800 000 
eiro, kur bāzes pakalpojums ir Pusaudžu resursu centra multidisciplināro
komandu darbs un to reģionālais izvietojums (Rīga, Liepāja, Ventspils, 
Valmiera, Daugavpils). 
Vai pašas pašvaldības arī redz savu potenciālu šī pakalpojuma 
līdzfinansēšanā? PRC ir atvērti šādai sadarbībai

! slimnīcu personāla psihoemocionālais atbalsts – ar rudeni visās Latvijas 
slimnīcās pieejams darbinieku psihologs, darbinieku psihoemocionālās
veselības aktivitāšu koordinators un vairāku līmeņu apmācību programma

! visiem (pašvaldības, skolas, darba vietas, valsts) jāturpina stiprināt 
iedzīvotāju prasmes savas psihiskās veselības noturības veidošanā –
pandēmija pierādīja, ka psihiskās veselības pašregulācijas prasmes un 
spēja pielāgoties ārējām pārmaiņām un nenoteiktībai ir izšķirošs faktors, 
lai nenonāktu līdz krīzei 
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Paleatīvā aprūpe

Virzāmies uz veselības aprūpes sistēmu, kur PA ir integratīva sastāvdaļa
visos veselības aprūpes līmeņos

Ieviesīsim mobilo paliatīvās aprūpes komanda (jau tiek slēgts līgums par
pilotprojektu)

Piesaistīsim pacienta koordinatorus, kas pārzina gan veselības, gan sociālos
un attiecīgās pašvaldības pakalpojumus

Ilgstoši kopjamo paliatīvās aprūpes pacientu aprūpes attīstība -
traheostomētu pacientu aprūpes kabinets, skābekļa terapija, pilnveidot
aprūpi pacientiem, kuriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija), kā arī
nākotnē nodrošināt hospisa un “atelpas brīža” pakalpojumus speciāli
izveidotā vidē ar speciālistu pieejamību 24/7 režīmā.

Lai pēc iespējas ilgāk nodrošinātu PA esošajiem bērniem ierasto pakalpojumu
apjomu, bērnu PA komandu sniegtie pakalpojumi būs pieejami personām līdz
24 gadu vecumam
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Digitālā veselība
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Veselības nozares budžeta taktiskās vajadzības 

2022 2023 2024

Veselības aprūpes jomā strādājošo 
kapacitāte 

89 381 389 158 159 219 232 001 827

Vispārējā veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamības 
uzlabošana + 
tarifu celšana

132 643 797
+
146 915 543

115 108 443
+
157 802 493

116 070 155
+
167 337 322

Onkoloģijas uzlabošanas plāns 
2022.–2024. gadam 

102 558 655 127 482 942 142 867 171

Psihiskās veselības atbalsta 
pasākumi

9 015 211 9 161 239 9 196 065

Paleatīvās aprūpes attīstība 18 048 895 18 924 995 20 017 217

Nozares administratīvās 
kapacitātes stiprināšana (tostarp 
digi-veselība)

16 351 899 19 608 985 15 106 407

Covid-19 pasākumi (testēšana, 
piemaksas intensīvajām gultām, 
IAL u.c.)

150 800 000 136 000 000 136 000 000



Paldies! 
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