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Inficēšanās ar Covid-19 rādītāji SAC (SPKC dati)

Mēnesis Covid-19 skaits kopā t.sk. saistīti ar sociālo
aprūpi

%

Septembris 428 3 0,7

Oktobris 4070 66 1,6

Novembris 11181 826 7,4

Decembris 23829 3184 13,4



LM izstrādātie priekšlikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu 
un ierobežojumu noteikšanai normatīvajos aktos

1. MK rīkojuma projektam “Par ārkārtējās situācijas noteikšanai” (MK 12.03.2020. rīk. Nr.103), lai noteiktu
ierobežojumus jaunu klientu uzņemšanai.

2. Likumprojektam “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” -
vienotu nosacījumu sociālo pakalpojumu sniegšanai noteikšanai. Sagatavots arī Skaidrojums par likuma “Par valsts
institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 23.panta piemērošanu”.

3. Likumprojektam “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums”, lai arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas,
saglabātu atsevišķus ierobežojumus sociālo pakalpojumu saņemšanai.

4. MK noteikumu projektam “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
(MK 09.06.2020. not. Nr.360), kā arī minēto noteikumu grozījumu projektam, lai noteiktu nosacījumus sociālo
pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī papildu epidemioloģiskās drošības pasākumus sociālo pakalpojumu
sniegšanai.

5. Priekšlikumi MK rīkojuma projektam “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (MK 06.11.2020. rīk. Nr.655). 

6. Likumprojektam „Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”, lai palielinātu darbinieku
motivāciju iesaistīties ar Covid-19 inficētu personu aprūpē, LM iesniedza priekšlikumus papildināšanai ar normu, kas
paredz piemaksu noteikšanu darbiniekiem, kuri nodrošina ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu
aprūpi.

7. Izstrādāts MK rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu piemaksu līdz 50% apmērā no mēnešalgas paaugstināta riska apstākļos
aprūpē iesaistītajam personālam, 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 (atbalstīts 07.01.2021. MK sēdē).



LM izstrādātie ieteikumi un vadlīnijas sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem saistībā ar Covid-19 izplatību (I)

28.02.2020.

Vēstule SAC un līgumorganizācijām “Par pasākumiem koronavīrusa izraisītās slimības Covid – 19 izplatības
novēršanai” - ierobežojumi apmeklētāju pieņemšanai un jaunu klientu uzņemšanai (ievērojot ar MK 12.03.2020.
rīk. Nr.103 noteiktos ierobežojumus), ieteikumi darbinieku un klientu informēšanai par SPKC rekomendācijām
higiēnas un profilakses pasākumiem, ieteikumi veselības stāvokļa monitorēšanai, kā arī izolācijas telpu izveidei,
u.c.

17.03.2020.

Vēstule Latvijas pašvaldībām “Par veicamajiem ārkārtas pasākumiem koronavīrusa izraisītās slimības
COVID– 19 izplatības novēršanai pašvaldību sociālajos dienestos, bāriņtiesās un sociālo pakalpojumu
sniedzējās institūcijās”, aicinot par COVID-19 izplatības riskiem institūcijās informēt arī tās teritorijā darbojošos
institūciju vadītājus.

23.03.2020.(aktualizēta 03.09.2020.)

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem.

06.04.2020.

Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC)
Covid-19 izplatības ierobežošanai (izstrādātas sadarbībā ar SPKC un VI) - nosaka rīcību gadījumos, kad
konstatēta inficēšanās ar Covid-19 (t.sk. izolācijas un pašizolācijas nodrošināšana, fiziskās distancēšanās
pasākumi, personīgās aizsardzības pasākumi, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošana, attālinātās saziņas
iespēju ar tuviniekiem nodrošināšana, u.c.



LM izstrādātie ieteikumi un vadlīnijas sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem saistībā ar Covid-19 izplatību (II)

20.05.2020.

Papildu rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunu masveida
saslimšanas gadījumu ar COVID-19 novēršanai, vērstas uz to, lai sekmētu VI pārbaudēs par institūciju atbilstību
epidemioloģiskās drošības prasībām konstatēto trūkumu novēršanu, kā arī gatavotos karantīnas noteikto ierobežojumu
pakāpeniskai mazināšanai.

05.06.2020.

Vēstule VSAC un līgumorganizācijām “Par rekomendācijām COVID-19 risku monitorēšanai un plānotajām
izmaiņām sociālo pakalpojumu sniegšanas nosacījumos pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas”.

09.06.2020.

Informācija par izmaiņām sociālo pakalpojumu saņemšanā un sniegšanā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

02.07.2020.

Preses relīze “Piesardzības pasākumi COVID-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās saglabājas”.



LM izstrādātie ieteikumi un vadlīnijas sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem saistībā ar Covid-19 izplatību (III)

31.07.2020.

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām karantīnas noteikto ierobežojumu
pakāpeniskai mazināšanai – izstrādāti ar mērķi mazināt Covid-19 izplatīšanās risku institūcijās, saglabājot minimālos
ierobežojumus un novēršot nekontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus.

13.08.2020.

Pamatojoties uz institūciju sniegtajiem priekšlikumiem minēto ieteikumu pārskatīšanai, sadarbībā ar VM (iesaistot
SPKC) izstrādāti jauni ieteikumi – Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijām ierobežojošo pasākumu piemērošanai (saskaņoti ar VM), piemērojami institūcijās, kurās nav konstatēta
saslimšana ar Covid-19.

28.08.2020.

Vēstule SAC un līgumorganizācijām “Par individuālo aizsardzības līdzekļu
un medicīnas ierīču rezerves izveidi”.

08.10.2020.

Vēstule pašvaldībām “Par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu” – aicinājums Latvijas pašvaldībām sniegt
atbalstu epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanā visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas
pašvaldības administratīvajā teritorijā.



LM izstrādātie ieteikumi un vadlīnijas sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem saistībā ar Covid-19 izplatību (IV)

06.11.2020.

Preses relīze “Par sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību ārkārtējā situācijā”.

20.11.20200. (aktualizēti 08.12.2020.)

Ieteikumi sociālo pakalpojumu sniegšanai ārkārtējās situācijas laikā (saskaņoti ar VM).

29.12.2020.

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto piemaksu par ar Covid-19 inficētu personu un
šo personu kontaktpersonu aprūpi noteikšanai.

06.01.2021.

Vēstule SAC un līgumorganizācijām “Par epidemioloģiskās drošības situācijas uzlabošanu ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijās saistībā ar masveida inficēšanās gadījumu pieaugumu”.

08.01.2021.

Vēstule SAC un līgumorganizācijām “Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās”.



Atbalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedzējiem

❑ Konsultācijas un skaidrojumi rakstveidā, kā arī attālināti organizētas sanāksmes, t.sk. ārkārtējo situāciju laikā –
iknedēļas operatīvās sanāksmes ar VSAC direktoriem. Sadarbībā ar LPS organizētas sanāksmes ar SAC un SD
vadītājiem/darbiniekiem.

❑ Aktuālās informācijas par izmaiņām normatīvajos aktos, izstrādātajiem ieteikumiem un vadlīnijām pieejamības
nodrošināšanai, LM mājas lapā tika izveidots baneris “Informācija par COVID-19” -
https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19, kurā vienviet ir publicētas labklājības jomas aktualitātes
saistībā ar Covid-19, t.sk. publicēti arī VM, VI un SPKC skaidrojumi un vēstules (p., par testēšanu un
vakcināciju pret Covid-19).

❑ LM mājas lapas sadaļas “Covid-19” apakšsadaļā “Sociālās aprūpes iestāžu nodrošinājums ar individuāliem
aizsardzības līdzekļiem” ir publicēta informācija par IAL sadali institūcijām.

❑ Apakšsadaļā “Par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu” ir publicētas NMPD un SPKC izstrādātās
infografikas IAL pareizai lietošanai.

❑ 01.07. 2021. stājies spēkā MK rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu piemaksu līdz 50% apmērā no mēnešalgas paaugstināta riska
apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam, 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.

https://www.lm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19


Sadarbība ar veselības nozares iestādēm 

1. Sadarbība ar VM normatīvo aktu projektu un vadlīniju izstrādē.

2. Informācijas apmaiņa ar VI par situāciju saistībā ar Covid-19 institūcijās

3. Sadarbība informācijas nodošanā institūcijām:

➢ par SPKC rekomendācijām;

➢ par vakcināciju pret gripu; 

➢ par atbalstu NMPD aizpildot veidlapu par klientu, kurš tiek stacionēts;

➢ par testēšanas uz Covid-19 norisi un iesaisti (papildus VM testēšanai, VSAC ir uzsākta ekspress testu uz 
Covid-19 veikšana darbiniekiem (VSAC “Rīga”), iegūta pieredze masveida testēšanas uzsākšanai;

➢ par vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanas shēmu un dalības pieteikšanu (institūciju klienti un 
darbinieki ir iekļauti kā 2.prioritārā grupa vakcinācijai uz Covid-19), u.c.

Sadarbībā ar LPS organizētas sanāksmes institūciju darbiniekiem ar VM, VI un SPKC pārstāvju dalību, lai nodrošinātu 

ekspertu skaidrojumus par aktuāliem jautājumiem, t.sk. jautājumā par VI 2020.gadā veikto pārbaužu secinājumiem.



Atbalsts Atveseļošanās un noturības mehānismā (RRF)

Atbalsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu noturībai un
nepārtrauktībai:

❑ Ilgstošas aprūpes institūciju pielāgošana epidemioloģiskā apdraudējuma situācijai

▪ Ieguldījumi 150 institūcijās (neatkarīgi no juridiskā statusa, institūcjas
pilngadīgām personām)

▪ Ieguldījumi 5 jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstībā
(pašvaldībām, institūcijas pensijas vecuma personām )

❑ Indikatīvais īstenošanas laiks – 2021-2023

❑ Plānotais finansējums – EUR 26 500 000



Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām 
izsniegtie dezinfekcijas līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi

11* bruto izdevumi (ieskaitot SB savstarpējos transfertus)

3 98 10

4 31 65

Kopumā izsniegtie dezinfekcijas 

līdzekļi

Dez. līdzeklis rokām, l Dez. līdzeklis virsmām, l

1 83 50 23 65 00

17 00 00

4 90 50

65 20 00

Kopumā izsniegtie individuālie aizsardzības 

līdzekļi

Sejas ekrāns (vairākkārt lietojams, dezinficējams), gb

Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi, nesterili, nepūderēti,

pāri
Respirators bez vārsta, gb

Medicīniskais kombinezons-aizsargtērps, elastīgs ar kapuci,

vienreiz lietojams, gb
Ķirurģiskā maska Tips I (EN 14683) vai ekvivalents, gb



Paldies par uzmanību!

Jautājumi? Priekšlikumi?


