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Izbraukuma vakcinācija
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Moderna- mRNS vakcīna
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10 devas 
vienā flakonā

94% 
aizsardzība

Uzglabāšana 
flakonā pēc 

caurduršanas 
6 h

uzglabāšana 
ledusskapī 

+2-+8C 

30 dienas

2.deva 
jāsaņem 28 
dienas jeb 4 
nedēļas pēc 

1.devas

Veidotas pēc inovatīvas metodes, kuras 
pamatā ir mRNS ziņnesis, kurš 
organismam palīdz izveidot pīķa 
proteīna daļiņas jeb S-proteīnu, kuras 
atrodas koronavīrusa sastāvā un ko 
vīruss izmanto, lai iekļūtu organisma 
šūnās. Tas nozīmē, ka pēc vakcīnas 
saņemšanas vakcinētās personas 
imūnsistēma izveidos antivielas pret pīķa 
proteīna daļiņām jeb S-proteīnu un brīdī, 
kad organisms sastapsies ar 
koronavīrusu, atpazīs šo proteīnu un 
varēs aizsargāt organismu pret vīrusu https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_lv.pdf


Vakcīnu loģistikas process

SAC vakcinējamo personu saraksts 

Informācijas nodošana mobilā izbraukuma vakcinācijas 
pakalpojumu sniedzējam 03.02.21.

Vakcīnu pieteikuma sagatavošana SPKC 04.02.21

Vakcīnu piegāde ārstniecības iestādei 08.02.21.

Izbraukuma vakcinācija no 08.02.21.
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Kontrindikācijas vakcinācijai

Kontrindikācijas vakcinācijai

➢ anafilakse pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas;

➢ anafilakse pret kādu no vakcīnas komponentēm;

➢ bijusi smaga alerģiska reakcija vai anafilakse pēc polietilēnglikolu (PEG) vai citu pegilētu molekulu saturošu 
produktu lietošanas

Piesardzīga vakcinācija:

➢ smaga vai vidēji smaga akūta slimība.

Jāizvērtē ļoti vecu un ārkārtīgi trauslā veselības stāvoklī esošu pacientu vakcinācijas nepieciešamība

SAC var veikt saziņu klientu ģimenes ārstu, kurām personām nav rekomendēta Covid-19 vakcinācija trauslā 

veselības stāvokļa dēļ  ļoti cienījamā vecumā un tās neiekļaut gaidīšanas sarakstā.
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Vakcinējamo personu gaidīšanas saraksts (I)

➢Iepriekš izslimota Covid-19 slimība nav iemesls neveikt personas vakcināciju!

➢Kamēr pastāv ierobežota pieejamība vakcīnām pret Covid-19, priekšroka vakcinācijai dodama 

personām, kurām nav datu par SARS-CoV-2 infekciju anamnēzē vai COVID-19 izslimots vairāk kā 90 

dienas atpakaļ;

➢Esošie pierādījumi norāda, ka reinfekcija ir maz ticama 90 dienu laikā pēc sākotnējās infekcijas, 

tādējādi personas ar dokumentētu akūtu saslimšanu iespējams drīkst atlikt vakcināciju līdz pat šī perioda 

beigām, ja to vēlas; 

➢Bērni līdz 18 gadu vecumam netiek vakcinēti;
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Vakcinējamo personu gaidīšanas saraksts (II)
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Covid-19 vakcinācijas gaidītāju saraksts

N.p.k.
Ieraksta 
aizpildīšanas 
datums

Vārds Uzvārds
SAC 
darbinieks 

SAC 
klients

Brīvprātīgi 
piekrīt 
vakcinēties 

Nav pieņemts 
lēmums par 
brīvprātīgu Covid-19 
vakcināciju

Atsakās no 
vakcinācijas 

Pārslimojos 
Covid -19 

Datums no kura var plānot 
Covid-19 vakcināciju pēc 
pārslimota Covid-19 (90 
dienas pēc pirmā pozitīvā 
testa vai saslimšanas datuma)

➢SAC iesniedzot vakcinējamo personu sarakstu apliecina, ka personu piekrišana vakcinācijai ir brīvprātīga un no 

klientu aizbildņiem piekrišana ir iegūta atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai



Izbraukumu vakcinācijas telpas
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❑ Telpa ar nodrošinātu vēdināšanas iespēju, vēlams ar izbūvētu izlietni telpā. Minimālā telpas platība – 20 
kvadrātmetri. Telpā nedrīkst būt mīkstais grīdas segums, grīdām jābūt viegli dezinficējamām;

❑ Uzgaidāmās telpas /telpa ar zonējumu, kur izvietot personas pirms un būtiski pēcvakcinācijas novērošanai.

❑ Divi galdi – viens vakcinācijas aprīkojumam, otrs – datortehnikai un dokumentiem;

❑ Trīs krēsli vakcinācijas telpā;

❑ Trīs krēsli ārpus vakcinācijas telpas pacientu novērošanai. ;

❑ Ārpus vakcinācijas telpas ir jābūt nodrošinātai iespējai izpildīt epidemioloģiskās prasības;

❑ Divas atkritumu tvertnes;

❑ Būtu vēlams ledusskapis;

❑ Elektrības pievads (220V);

❑ Personāls, kurš koordinēs vakcinējamo personu plūsmu;

❑ Izdrukāti vakcinējamo personu saraksti;



Kā jāsagatavojas vakcinācijas procedūrai

➢ personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);

➢ lasāmās brilles, ja tādas ir vajadzīgas, lai varētu iepazīties ar jautājumiem, kas mediķiem ir svarīgi uzzināt;

➢ pirms vakcinācijas ārstniecības personāls lūgs sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem par veselības stāvokli;

➢ ārstniecības personāls sniegs pirms vakcinācijas konsultāciju, kuras laikā ir iespējams uzdot neskaidros 

jautājumus utt.

➢ SAC darbiniekiem lūgums sniegt izbraukuma brigādei  atbalstu komunikācijā ar klientiem

➢ ienākot vakcinācijas kabinetā, apģērbam jābūt tādam, lai ātri un brīvi medicīnas māsa var piekļūt 

augšdelmam;
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Kas jāzina pēc Covid-19 vakcīnas saņemšanas
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Pakalpojumu tarifi

Manipulācijas nosaukums
Manipulācijas tarifs 2021. 

gads (EUR)

Manipulāciju tarifi no 

01.02.2021. (EUR)

Ārsta palīga vai vecmātes konsultācija 

pirms vakcinācijas
1,88 1.88

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un 

muskulī*
1,04 1.04

Piemaksa manipulācijai 03081 par 

pacienta Covid-19 vakcinēšanu **
1,50 1,85

Individuālie aizsardzības līdzekļi Covid-19 

vakcinēšanai ***
1.42 1,42

Piemaksa manipulācijai 01019 par 

ārstniecības personu darbu Covid-19 

vakcinācijas kabinetā

1,00

Kopā par personu 5.84 7.19
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Ja pirmsvakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsta palīgs
(no 01.02.2021, arī cita ārstniecības persona, ja ārstniecības 
iestādē ir izstrādāta vakcinācijas risku izvērtēšanas kārtība)

Manipulācijas nosaukums
Manipulācijas tarifs 2021. 

gads (EUR)

Manipulāciju tarifi no 

01.02.2021. (EUR)

Ārsta konsultācija pirms vakcinācijas 3,40 3,40

Vakcīnas ievadīšana ādā, zemādā un 

muskulī*
1,04 1,04

Piemaksa manipulācijai 03081 par 

pacienta Covid-19 vakcinēšanu **
1,50 1,85

Individuālie aizsardzības līdzekļi Covid-19 

vakcinēšanai ***
1.42 1,42

Piemaksa manipulācijai 01018 par 

ārstniecības personu darbu Covid-19 

vakcinācijas kabinetā

1.30

Kopā par personu 7.36 9,01

Ja pirmsvakcinācijas konsultāciju nodrošina ārsts

* t.sk. injekciju salvetes, pēc injekciju plāksteris

**tarifu veido 3 min māsai reģistratora funkciju veikšanai +5 min māsai par dokumentēšanu E-veselībā un komplicētāku vakcīnas sagatavošanas procesu, 2 minūtes jaunākajam 

personālam par pacientu rindu veidošanu

** *Respirators (x2), Sejas vizieris (x2), Halāts (x2), Cimdu pāris (x2), dezinfekcijas līdzeklis virsmām un rokām, manipulāciju neapmaksā slimnīcām, jo IAL apmaksa 

tiek veikta atbilstoši faktiskām izmaksām kopā par visiem slimnīcā iegādātiem IAL . IAL neapmaksā ģimenes ārstiem, jo IAL tiek segta kā fiksētā piemaksa.



Citas piemaksas

➢ Mobilās brigādes pakalpojumu apmaksa

• Piemaksa par pakalpojumu sniegšanu personai ar mobilo izbraukuma brigādi - 2.26 EUR ;

➢ Vakcinācijas pakalpojuma apmaksa brīvdienās :

Pielieto papildus augstāk minētiem tarifiem.
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Manipulācijas nosaukums
Manipulācijas tarifs 2021. 

gads (EUR)

Piemaksa manipulācijai 01018 par ārsta darbu Covid-19 vakcinācijas kabinetā brīvdienās un 

svētku dienās
3.14

Piemaksa manipulācijām 03081 un 01019 par māsas, ārsta palīga darbu Covid-19 vakcinācijas 

kabinetā brīvdienās un svētku dienās
1.87



Pakalpojumu apmaksa VIS

Lai nodrošinātu operatīvu pakalpojumu apmaksas nosacījumi izveidošanu VIS

RN – arturs.zingulis@vmnvd.gov.lv

ZN - zemgale@vmnvd.gov.lv

KN - ildze.liepina@vmnvd.gov.lv

VN - ita.senka@vmnvd.gov.lv

LN - Irina.Hazevska@vmnvd.gov.lv
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Ārstniecības iestādes 
nosaukums

Ārstniecības 
iestādes kods

Ārstniecības personas, kuras uzrāda sniegtos Covid-19 vakcinācijas pakalpojumus 
ambulatoros pacienta talonos par veikto vakcināciju

Ārstniecības personas vārds, 
uzvārds

Ārstniecības personas 
identifikators

Specialitāte

mailto:arturs.zingulis@vmnvd.gov.lv
mailto:zemgale@vmnvd.gov.lv
mailto:ildze.liepina@vmnvd.gov.lv
mailto:ita.senka@vmnvd.gov.lv
mailto:Irina.Hazevska@vmnvd.gov.lv


Paldies par uzmanību!

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3 (6.ieeja, 2., 3. un 4.stāvs)

Rīga, Latvija, LV-1012

Tālrunis: 67043700

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

Mājas lapa: www.vmnvd.gov.lv

Twitter: www.twitter.com/vmnvd


