
Stratēģiskās rīcības ceļa karte par 
nepieciešamo pasākumu kopumu 
Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldīšanai



Stratēģija un ceļa karte izstrādāta saskaņā ar Ministru prezidenta 
A. K. Kariņa rezolūciju¹. Stratēģijā iekļauts pasākumu kopums, lai 
pārvaldītu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā kontrolējamā veidā 
un nodrošinātu pietiekamu sabiedrības veselības un veselības 
aizsardzības sistēmas kapacitāti līdz SARS-COV-2 vīrusa pandēmijās 
beigām, pārvaldības principi, aktuālās informācijas apkopošanas un 
analīzes mehānismi, epidemioloģiskās drošības pasākumi reģionālā 
un visas valsts mērogā, nepieciešamie sociālā un ekonomiskā atbalsta 
pasākumi, kā arī stratēģiskās komunikācijas ietvars un ar to saistītie 
komunikācijas plāni.

1 Ministru prezidenta 12.11.2020. rezolūcija Nr. 2020-1.1.1./76-76 
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Ievads
Šobrīd galvenais virsuzdevums Latvijā ir pēc iespējas strauji samazināt Covid-19 

infekcijas izplatību līdz kontrolējamam līmenim. Covid-19 infekcijas izplatība negatīvi 
ietekmē ikvienu jomu, sākot ar cilvēku pamattiesību ierobežošanas nepieciešamību 
un vitāli svarīgu pakalpojumu limitēšanu līdz valsts un tautsaimniecības piedāvājuma 
kapacitātes sarukumam un katra indivīda sociālās, psiholoģiskās un fiziskās drošības 
līmeņa samazināšanai. Tieši straujās Covid-19 infekcijas izplatīšanās un pieaugošo 
veselības nozares pārslodzes risku dēļ Ministru kabinets 2020.  gada 6.  novembrī 
izsludināja ārkārtējo situāciju, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz 
kontrolējamai robežai, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu 
nepārtrauktību.

Šī ceļa karte ietver īstermiņa un vidēja termiņa pasākumus infekcijas izplatīšanās 
pārvaldīšanai un tūlītēju atbalstu rīcībai, kas vērsta uz Covid-19 pandēmijas krīzes 
negatīvās ietekmes mazināšanu. 

Ceļa kartes mērķi ir strauji samazināt Covid-19 saslimstības līmeni un paaugstināt 
veselības sistēmas kapacitāti gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, pārdomāti investēt Latvijas 
iedzīvotāju un ekonomikas ilgtspējīgā izaugsmē pēc pandēmijas, kā arī realizēt apjomīgu 
atbalsta sistēmu, kas palīdz gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem saglabāt ienākumu 
līmeni un veicina ekonomikas izaugsmi.

Ceļa kartē noteiktās prioritātes ir iedzīvotāju veselība, veselības sistēmas kapacitāte, 
drošība (fiziskā un emocionālā), ienākumu nepārtrauktība, sociālais atbalsts iedzīvotājiem, 
produktīvo uzņēmumu attīstības atbalsts un uzņēmumu darbības nepārtrauktības 
atbalsts. 

Krīzes vadība tiek ieviesta visos valsts pārvaldības līmeņos, nodrošinot šādas 
pazīmes:

1. vadība - tiek nodrošināta pārresoriska krīzes vadības struktūra, iesaistot sociālos 
un    sadarbības partnerus, tajā skaitā veidojot pilsonisko dialogu partnerus.

2. strukturēts un ētisks process - tiek koordinēta rīcība un organizētas regulāras 
konsultācijas.

3. informācijas aprite - tiek ieviesta ātra un kvalitatīva informācijas aprite starp 
visiem pārvaldības līmeņiem, atbildīgajām institūcijām un iedzīvotājiem.

4. lokālas rīcības - tiek īstenotas ātras un proaktīvas rīcības pēc iespējas tuvāk 
iedzīvotājam, meklējot lokālus risinājumus, kas darbojas visefektīvāk. Primāri 
tiek veidots atbalsts, ļaujot pašiem iedzīvotājiem meklēt risinājumus, nevis 
ierobežojot vai sodot.

² Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojums Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” // https://likumi.lv/
ta/id/318517
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5. ātra rīcība - palīdzība tiek pieskaņota strauji mainīgajai epidemioloģiskajai 
situācijai, riska līmenim, tā ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk, mazinot negatīvo 
ietekmi uz citām cilvēka dzīves jomām.

6. līmeņu princips - tiek noteikti epidemioloģisko risku līmeņi, kurus sasniedzot, 
tiek ieviesti nepieciešamie ierobežojumi un attiecīgs atbalsta rīku komplekts, 
piesaistot sadarbības partnerus ieviešanā, lai nodrošinātu lielāku paredzamību.

7. nepārtraukta pilnveide – tiek izmantota pasaulē aprobēta labākā prakse 
pandēmijas ierobežošanā.

Ceļa kartē tiek saglabāti jau iepriekš definētie galvenie pamatprincipi³ Covid-19 
infekcijas izplatīšanās kontrolei:

1. Tiek kontrolēta epidemioloģiskā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, balstoties 
uz pierādāmiem datiem. Iespējamie Covid-19 uzliesmojuma riski paaugstinātas 
neaizsargātības apstākļos tiek samazināti līdz minimumam, kā arī tiek pārvaldīts 
ievesto Covid-19 gadījumu risks, tostarp izmantojot tehnoloģiskos risinājumus.

2. Tiek nodrošināta pietiekama sabiedrības veselības un veselības aizsardzības 
sistēmas kapacitāte, kas primāri nodrošina pret infekciju uzņēmīgāko cilvēku 
aizsardzību;

3. Tiek izstrādāti preventīvie epidemioloģiskās drošības pasākumi nozarēs, lai tās 
spētu atsākt funkcionēt no epidemioloģiskā viedokļa relatīvi drošā vidē.

4. Tiek nodrošināta nepieciešamā kontrole, bet netiek noteiktas neizpildāmas vai 
nepieņemamas prasības lielākajai daļai iedzīvotāju.

5. Sabiedrība akceptē un ir pilnībā iesaistīta jauno apstākļu veidošanā un 
permanento ierobežojumu modelēšanā.

Pati stratēģijas esamība neko negarantē, bet tās skrupuloza realizēšana dod iespēju 
sasniegt mērķus un īstenot noteiktos pasākumus.

³ Informatīvais ziņojums par pamatprincipiem un kritērijiem, kuriem iestājoties varētu lemt par Covid-19 
izplatības ierobežošanai ieviesto pasākumu mazināšanu vai atcelšanu. // https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/
kriteriji-ierobezojumu-pakapeniskai-atcelsanai-informativs-zinojums 



Virsmērķis – Efektīvi pārvaldīt epidemioloģiskos riskus un situāciju 
valstī, pilnveidot veselības sistēmas pārvaldību un nodrošināt veselības 
aprūpi visiem pacientiem, ne tikai Covid-19 pacientiem, iespēju 
robežās nesamazinot pakalpojumu apjomu, pieejamību un kvalitāti, 
vienlaikus ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības ierobežotās 
infrastruktūras un pieejamo cilvēkresursu apstākļos.

Finansējums - 254,269,517 EUR

I. Sabiedrības veselība un 
veselības sistēmas noturība



Ceļa karte 9

1. Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošana sabiedrībā

Mērķi:

1. Noteikt un īstenot efektīvus un uz pierādījumiem balstītus epidemioloģiskās 
drošības pasākumus.

2. Nodrošināt sabiedrības vakcināciju pret Covid-19, samazinot Covid-19 radīto 
kaitējumu sabiedrības veselībai.

Uzdevumi:

1. Pilnveidot epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanas un atcelšanas 
metodiku atbilstoši jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem un labās prakses 
piemēriem.

2. Optimizēt epidemioloģiskās uzraudzības darba efektivitāti.

3. Nodrošināt epidemioloģiskās uzraudzības darbā iesaistīto iestāžu darbības 
nepārtrauktību.

4. Veicināt sabiedrības līdzdarbību Covid-19 ierobežojošo pasākumu ieviešanā.

5. Nodrošināt Covid-19 vakcīnu pieejamību sabiedrībai.

6. Nodrošināt Covid-19 vakcinācijas procesa uzraudzību, tai skaitā sekojot vakcīnu 
efektivitātei un drošībai.

7. Veicināt sabiedrības izpratni par vakcinācijas nozīmi un līdzdarbību vakcinācijas 
procesam.

Izaicinājums – Sabiedrības izpratne un atbalsts ieviestajiem un plānotajiem 
pasākumiem, kā arī iespējas ieviest pietiekami efektīvus elektroniskos rīkus gan 
epidemioloģiskās drošības, gan vakcinācijas datu savākšanai, apkopošanai un analīzei.
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

1 Pārskatīt stratēģiju 
sabiedrības veselības 
pasargāšanas nolūkā, 
to papildinot ar 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu atcelšanas 
metodiku

Priekšlikumi stratēģijas 
pilnveidošanai

29.12.2020. Budžeta ietvaros

2 Pilnveidot indikatoru 
sarakstu Covid-19 
izplatības risku 
novērtējumam

Priekšlikumi indikatoru 
pilnveidošanai

29.12.2020. Budžeta ietvaros

3 Izveidot elektronisku 
sistēmu informācijas 
apritei starp laboratorijām, 
Slimību profilakses un 
kontroles centru, Veselības 
inspekciju un ģimenes 
ārstiem par atklātiem 
jauniem Covid-19 
saslimšanas gadījumiem, 
epidemioloģiskās 
informācijas fiksēšanai, 
apkopošanai un analīzei 
(VISUMS pilnveidošana)

Nodefinēta sistēma

Rīks izstrādāts 

29.12.2020. 

2 mēnešu laikā pēc 
nodefinēšanas

90 000

 4 Pilnveidot ar Covid-19 
inficēto personu 
kontaktpersonu 
noteikšanas un 
informēšanas sistēmu, 
izstrādājot elektronisko 
rīku kontaktpersonu 
reģistrācijai un uzskaitei

Nodefinēts rīks 

Rīks  izstrādāts

29.12.2020. 

2 mēnešu laikā pēc 
nodefinēšanas

60 000

5 Pilnveidot Covid-19 
laboratoriskās 
diagnostikas algoritmu 
atbilstoši jaunākajiem 
zinātniskajiem 
pierādījumiem un labākajai 
praksei

Aktualizācijas 
nepieciešamība tiek 
vērtēta ne retāk kā reizi 
mēnesī

Budžeta ietvaros

Finansējums EUR:

1.mērķis

2.mērķis

630,000

29,515,732
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

6 Pilnveidot sistēmu papildu 
speciālistu piesaistei 
epidemioloģiskās 
uzraudzības darbā krīzes 
situācijā

Tiek nodrošināts, ka viens 
speciālists apstrādā ne 
vairāk kā 10 saslimšanas 
gadījumus dienā

Provizoriski vienas 
cilvēkstundas minimālās 
izmaksas, nodrošinot darba 
samaksu un darba vietas 
aprīkojumu – 10

7 Veicināt elektronisko rīku 
(piemēram, elektroniskā 
inficēto personu aptauja) 
izmantošanu Covid-19 
saslimšanas gadījumu 
epidemioloģiskajā 
izmeklēšanā

Nodefinēts rīks  29.12.2020. 

2 mēnešu laikā pēc 
nodefinēšanas

60 000

8 Apzināt sabiedrības 
attieksmi un uzvedības 
īpatnības (tai skaitā 
mobilitāti) pēc 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu ieviešanas vai 
mazināšanas

Veikta sabiedrības 
uzvedības un mobilitātes 
analīze

Ne retāk kā reizi 3 
mēnešos

Finansējums viena pētījuma 
veikšanai –45 000

9 Veikt regulāras 
sabiedrības informēšanas 
kampaņas, lai mainītu 
sabiedrības attieksmi un 
uzvedību

Jauna sabiedrības 
informēšanas kampaņa

Ne retāk kā reizi 3 
mēnešos, vadoties 
pēc sabiedrības 
uzvedības pētījumu 
datiem

Papildu finansējums vienas 
kampaņas īstenošanai – 60 
000

10 Nodrošināt regulāru 
Covid-19 vakcinācijas 
stratēģijas ieviešanas 
izvērtējumu un stratēģijas 
pilnveidošanu

Stratēģijas izvērtējums Ne retāk kā reizi 3 
mēnešos

Budžeta ietvaros

11 Nodrošināt Covid-19 
vakcīnu iepirkumu 
atbilstoši Covid-19 vakcīnu 
ieviešanai ES tirgū

Nodrošināta vismaz 950 
000 Latvijas iedzīvotāju 
vakcinācija

Papildus nepieciešamais 
finansējums 13 325 
268 (4 vakcīnu ražotāji). 
Pievienojoties vēl citiem 
līgumiem ar vakcīnu 
ražotājiem, summa var 
palielināties
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

12 Izstrādāt efektīvu Covid-19 
vakcīnu loģistikas shēmu, 
lai nodrošinātu vakcīnu 
pieejamību sabiedrībai 
un mazinātu vakcīnu 
zudumus

Izstrādāts vakcīnu 
loģistikas procedūras 
apraksts

29.12.2020. Pēc šobrīd pieejamās 
informācijas papildus 
nepieciešamais finansējums 
vakcīnu loģistikas 
nodrošināšanai ir 190 194. 
Noslēdzot vienošanos ar 
citiem vakcīnu ražotājiem, 
papildus nepieciešamais 
finansējums vakcīnu 
loģistikai vai palielināties

13 Izveidot optimālu 
vakcinācijas iestāžu 
tīklu, tai skaitā paredzot 
izbraukumu vakcinācijas 
pakalpojumus, lai 
nodrošinātu vakcīnu 
pieejamību sabiedrībai

Izveidots vakcinācijas 
iestāžu tīkls

29.12.2020. Pēc šobrīd pieejamās 
informācijas vakcīnu ievadei 
nepieciešamais papildu 
finansējums ir 15 500 
270. Ieviešot izbraukuma 
vakcinācijas pakalpojumus, 
būs nepieciešams papildu 
finansējums

14 Ieviest elektronisko 
vakcinācijas reģistrācijas 
sistēmu, tai skaitā 
paredzot elektronisko 
vakcinācijas pasi

Uzsākta vakcinācijas fakta 
reģistrācija e-veselības 
vakcinācijas modulī

29.12.2020. E-veselības vakcinācijas 
moduļa precizējumu 
veikšana – 30 000

15 Pilnveidot ziņošanas 
sistēmu par nelabvēlīgiem 
notikumiem saistībā ar 
Covid-19 vakcināciju un šo 
gadījumu izvērtēšanu

Pilnveidota ziņošanas 
sistēma par nelabvēlīgiem 
notikumiem saistībā ar 
Covid-19 vakcināciju un šo 
gadījumu izvērtēšanu

30.01.2020. Papildus nepieciešamais 
finansējums ziņošanas 
sistēmas izstrādei – 50 000

16 Nodrošināt regulāru 
sabiedrības informēšanu 
par Covid-19 vakcinācijas 
stratēģijas ieviešanas 
gaitu

Tiek aktualizēta 
informācija sabiedrībai

Ne retāk kā reizi divās 
nedēļās

Budžeta ietvaros

17 Īstenot kampaņu 
sabiedrības informēšanai 
par Covid-19 vakcinācijas 
nozīmi un vakcīnu 
drošumu

Uzsākta sabiedrības 
informēšanas kampaņa 
par Covid-19 vakcinācijas 
nozīmi un vakcīnu 
drošumu

Saskaņā ar 
vakcinācijas grafiku

Papildus nepieciešamais 
finansējums 60 000 vienas 
sabiedrības informēšanas 
kampaņas nodrošināšanai

* Detalizēta informācija – Informatīvajā ziņojumā par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju
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2. Veselības aprūpes sistēmas 
kapacitāte

Īstermiņa mērķis – Nodrošināt veselības aprūpi visiem pacientiem, ne tikai 
Covid-19 pacientiem, iespēju robežās nesamazinot pakalpojumu apjomu, pieejamību un 
kvalitāti, vienlaikus ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības ierobežotu pieejamo 
cilvēkresursu apstākļos.

Īstermiņa uzdevums – Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un saslimstības ar 
Covid-19 pieauguma tendencēm īstermiņā nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus 
Covid-19 pacientiem.

Regulāri monitorēt stacionārajās ārstniecības iestādēs Covid-19 pacientu aizņemto 
gultu skaitu un IKT gultu skaita noslogojumu. Ņemot vērā cilvēkresursu, medicīnisko 
iekārtu un ierīču, kā arī skābekļa terapijas pieejamību, veikt atbilstošus pasākumus 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Covid-19 pacientiem.

Īstermiņa aktivitātes:

Riska līmeņi:

Preventīvais

1. līmenis – Covid-19 pacientu aizņemto gultu skaits mazāks par 80%, aizņemto IKT 
gultu skaits mazāks par 70%.

2.  līmenis – Covid-19 pacientu aizņemto gultu skaits 80–85%, aizņemto IKT gultu 
skaits 70–75%.

3.  līmenis – Covid-19 pacientu aizņemto gultu skaits 85–95%, aizņemto IKT gultu 
skaits 75–85%.

4. līmenis – Covid-19 pacientu aizņemto gultu skaits lielāks par 95%, aizņemto IKT 
gultu skaits lielāks par 85%.

Izaicinājums – Ar esošajiem resursiem ierobežotā laikā veikt veselības aprūpes 
sistēmas organizācijas izmaiņas, vienlaikus nodrošinot epidemioloģisko prasību 
ievērošanu un nesamazinot veselības aprūpes pakalpojumu apjomu.
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Preventīvi veicamās aktivitātes:

1. gultu, materiāltehnisko resursu un cilvēkresursu (arī brīvprātīgo) apzināšana 
un monitorēšana, tai skaitā privātajās ārstniecības iestādēs, tādējādi apzinot 
pieejamos resursus;

2. epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana Covid-19 infekcijas 
ierobežošanai, nodrošinot individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu 
ārstniecības iestādēs, kā arī regulāru ārstniecības personu un stacionēto 
pacientu testēšanu un savlaicīgu Covid-19 testa rezultātu saņemšanu;

3. regulāra Covid-19 pacientu plūsmas un ar Covid-19 saslimušo personu skaita 
monitorēšana, ja nepieciešams, izvērtēta iespēja veikt izmaiņas hospitalizācijas 
kārtībā;

4. tranzītgultu vai tranzītnodaļu izveidošana, nodrošinot pacientu veselības stāvokļa 
novērošanu 24 stundas diennaktī līdz Covid-19 testa rezultātu saņemšanai.

1. līmenī papildus preventīvi veiktajām aktivitātēm:

5. turpināta gultu pārprofilēšana, ņemot vērā medicīnisko ierīču un iekārtu, 
personāla un skābekļa pieejamību;

6. nodrošināta 15% gultu fonda rezervēšana jauniem neatliekamiem pacientiem 2. 
un 3. līmeņa slimnīcās;

7. atbilstoši pacientu veselības stāvoklim veikta viņu pārvešana no augstākā 
līmeņa uz zemāka līmeņa slimnīcām, tādējādi atbrīvojot gultas Covid-19 pacientu 
ārstēšanai; 

8. Covid-19 pacientiem nodrošināta primārā veselības aprūpe, tai skaitā mājas 
aprūpe un sekundārie ambulatorie pakalpojumi;

9. attālināto konsultāciju nodrošināšana.
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2. līmenī papildus 1. līmenī veiktajām aktivitātēm: 

1. turpināta pacientu pārvešana no augstākā līmeņa uz zemāka līmeņa slimnīcām, 
tādējādi nodrošinot, ka smagie pacienti saņem veselības aprūpi augstāka līmeņa 
slimnīcās;

2. turpināta gultu pārprofilēšana, ņemot vērā medicīnisko ierīču un iekārtu, 
personāla un skābekļa pieejamību; 

3. samazināta dienas stacionāru, plānveida stacionāro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana, kā arī ierobežota ambulatoro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana;

4. nodrošināta 20% gultu fonda rezervēšana jauniem neatliekamiem pacientiem 2. 
un 3. līmeņa slimnīcās;  

5. pacientiem nodrošināti ambulatorie aprūpes pakalpojumi un primārā veselības 
aprūpe, kā arī 1. līmenī noteiktie dienas stacionārā un stacionārā sniegtie 
veselības aprūpes pakalpojumi.

Iestājoties 3. riska līmenim, veicama:

1. dienas stacionāru un plānveida stacionāru veselības aprūpes pakalpojumu 
pārtraukšana, nodrošinot Covid-19 pacientu un neatliekamo pacientu veselības 
aprūpi;

2. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu prioritizēšana un 
attālināto konsultāciju nodrošināšana; 

3. ģimenes ārsta sniegtās veselības aprūpes nodrošināšana pacientiem, kuru 
veselības stāvoklis nav atbilstošs stacionēšanai un neatliekamās palīdzības 
saņemšanai pirmsstacionāra posmā un kuriem netiek nodrošināts NMPD 
izsaukums;  

4. ārstniecības personu un citu resursu piesaiste stacionāro, primārās veselības 
aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanā.  

Sasniedzot 4. riska līmeni, veicama:

1. ārstniecības personālresursu koncentrēšana, lai sniegtu veselības aprūpes 
pakalpojumus akūtiem un neatliekamiem pacientiem, kā arī nodrošināta terapiju 
uzturošo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība; 

2. neatliekamo pacientu un Covid-19 pacientu veselības aprūpe, tai skaitā iesaistot 
brīvprātīgos, pacientu prioritizēšana veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā.
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Indikatori/rādītāji  

1. īstermiņa aktivitāte – Zināms esošo un pārprofilējamo gultu skaits, pieejamie 
cilvēkresursi, medicīnas iekārtas. Ārstniecības iestādes katru dienu sniedz 
informāciju operatīvajā datu panelī. Apzinātas 2. un 3. līmeņa slimnīcu iespējas 
izveidot infekcijas nodaļas. Nodrošināta piemaksa un samaksa par virsstundām 
Covid-19 pacientu aprūpē iesaistītajām ārstniecības un atbalsta personām. Apzināta 
brīvprātīgo iesaiste. Apmācītas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas.

2. īstermiņa aktivitāte – Ārstniecības iestādēs ir pieejami un tiek lietoti individuālās 
aizsardzības līdzekļi, tiek nodrošināta regulāra ārstniecības personu un stacionēto 
pacientu testēšana un savlaicīga Covid-19 testēšanas rezultātu saņemšana.

3. īstermiņa aktivitāte – Zināma stacionēto un izrakstīto pacientu skaita attiecība, 
kā arī saslimušo personu skaits. Covid-19 pacientu vidējais ārstēšanas ilgums ir 
7–10 dienas. Apzinātas hospitalizācijas plāna izmaiņas.

4. īstermiņa aktivitāte – Slimnīcās izveidotas tranzītnodaļas vai tranzītgultas, 
kurās pacienta veselības stāvoklis tiek novērots 24 h. Minētajiem pacientiem tiek 
nodrošināta Covid-19 testēšanas rezultātu veikšana CITO.

5. īstermiņa aktivitāte – Veikta gultu pārprofilēšana, ņemot vērā iekārtu, personāla 
un skābekļa pieejamību. Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana 
neatliekamiem pacientiem. Pacienti, kam nav nepieciešams sniegt veselības aprūpes 
pakalpojumus augstāka līmeņa slimnīcās, veselības aprūpi saņem zemāka līmeņa 
slimnīcās. Tiek nodrošināta neatliekamo un akūto pacientu uzņemšana un ārstēšana, 
kā arī šādu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana:

Covid-19 pacientiem, kuriem atbilstoši veselības stāvoklim, nav nepieciešams 
atrasties stacionārā, tiek nodrošināta nepieciešamā aprūpe mājās.  

Dienas stacionārā: 
• pakalpojumi, lai nodrošinātu terapijas 

nepārtrauktību – ķīmijterapija, bioloģiskie 
medikamenti, orgānu aizstājterapija; 

• staru terapija;  
• dienas stacionāra pakalpojumi hematoloģijā; 
• metodona un bufrenorfīna aizvietojošā 

terapija; 
• pacientu veselības aprūpe, kuriem jāturpina 

vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā 
uzsāktā ārstēšana;  

• invazīvā kardioloģija;        
• invazīvā radioloģija.         

Stacionārā:    
• onkoloģiskās un dzīvību glābjošās 

operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru 
atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

• veselības aprūpes pakalpojumi saistībā ar 
šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, 
HI/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas 
slimības un seksuāli transmisīvās slimības, 
traumatoloģija;

• akūtās un subakūtās rehabilitācijas 
pakalpojumi personām, kurām pakalpojuma 
atlikšana saistīta ar ievērojamu 
funkcionēšanas pasliktināšanos.
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6. īstermiņa aktivitāte – Pacienti saņem veselības aprūpes pakalpojumus. Smagie 
pacienti saņem veselības aprūpi augstāka līmeņa slimnīcās. Samazināta dienas 
stacionāru, plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kā arī 
ierobežota ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana. Covid-19 pacienti 
saņem nepieciešamo ārstēšanu un aprūpi. 2. un 3. līmeņa slimnīcām nodrošināta 
20% gultu rezervēšana. Pacientiem pieejami ambulatorie aprūpes pakalpojumi un 
primārā veselības aprūpe, kā arī 1. līmenī noteiktie dienas stacionārā un stacionārā 
sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi.

7. īstermiņa aktivitāte – Pārtraukta dienas stacionāru un plānveida stacionāro 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, nodrošinot Covid-19 un neatliekamo 
pacientu veselības aprūpi. Pārskatīti NMPD izsaukumu apkalpošanas kritēriji. 
Pacientiem, kuru veselības stāvoklis nav atbilstošs stacionēšanai, veselības aprūpi 
sniedz ģimenes ārsts. Nodrošināta ārstniecības personu iesaiste veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanā.

8. īstermiņa aktivitāte – Nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana 
akūtiem un neatliekamiem pacientiem, kā arī terapiju uzturošu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība. Nodrošināta neatliekamo pacientu un Covid-19 pacientu 
veselības aprūpe. Nodrošināta brīvprātīgo iesaiste.

Ilgtermiņa mērķis – Veikt nepieciešamos uzlabojumus un izmaiņas, lai sagatavotu 
veselības aprūpes sistēmas kapacitāti nākamajam Covid-19 uzliesmojumam, kura 
laikā iespēju robežās nodrošināt veselības aprūpi visiem pacientiem, ne tikai Covid-19 
pacientiem, nesamazinot pakalpojumu apjomu, pieejamību un kvalitāti, kā arī ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības. 

Ilgtermiņa uzdevumi: 

1. Nepieciešamo resursu nodrošināšana Covid-19 un neatliekamās medicīniskās 
palīdzības pacientu aprūpei.

2. Veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšana.

3. Sociālās drošības tīkla stratēģijas nodrošināšana personām ar zemiem 
ienākumiem.

4. Ārstniecības personu resursu nodrošinājums un plānošana.

5. Ārstniecības iestāžu uzraudzības un koordinācijas nodrošināšana.

6. Valsts aukstumķēdes izveidošana un uzturēšana.
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Finansējums EUR:

Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

1 Materiāltehniskais 
nodrošinājums veselības 
aprūpes sistēmas 
stiprināšanai Covid-19 
apstākļos

Veselības aprūpes 
pakalpojumu 
nepārtrauktības 
nodrošināšana, tai skaitā 
ārkārtējā situācijā

3 249 760

2 Laboratorijas dienesta 
stiprināšana

Ārkārtējās situācijas 
laikā tiek nodrošināta 
Covid-19 testēšana 8000 
personām, uzturēšanas 
režīmā Covid-19 testēšana 
tiek nodrošināta 1500 
personām

65 949 951

3 Individuālo aizsardzības 
līdzekļu nodrošinājums 
2021. gadam

Individuālo aizsardzības 
līdzekļu nodrošinājums 
visam ārstniecības 
procesam

52 603 500

4 Medikamentu rezerves 
nodrošināšana slimnīcām 
2021. gadam

Trīs mēnešu medikamentu 
rezerve nodrošina 
ārstniecības procesa 
nepārtrauktību

8 308 895

5 Valsts materiālo rezervju 
nodrošināšana (krājumu 
nodrošināšana trim 
mēnešiem)

Valsts materiālo rezervju 
nodrošinājums atbilstoši 
nomenklatūrai

1 159 183

6 Veselības aprūpes 
organizācijas izmaiņas

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība

25 220 227

Finansējums EUR:

2.ilgtermiņa uzdevumus

3.ilgtermiņa uzdevums

4.ilgtermiņa uzdevums

234,071,046

46,909

20 051 562
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

7 Pakalpojuma apmaksas 
tarifu pārrēķins

Drošības standartu 
nodrošinājums 
ārstniecības procesā

16 740 586

8 Psihiskās veselības 
atbalsta nodrošināšana

Psihiskās veselības 
saglabāšana gan 
ārstniecības personām, 
gan pacientiem, kā arī 
iedzīvotājiem. (Tiks 
sagatavots atsevišķs 
psihiskās veselības 
plāns, kurā būs ietverti 
paredzamie pasākumi)

2 019 083

9 Personu loka 
paplašināšana vakcinācijai 
pret gripu un pneimokoku

Personu vakcinācija, kas 
mazina saslimstību

3 552 007

10 Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienesta kapacitātes 
stiprināšana

Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
dienesta infrastruktūras 
pilnveide, nodrošinot 
neatliekamās palīdzības 
pieejamību

1 094 552

11 Ieviest operatīvo datu 
paneli

Tīkla pārklājums Latvijas 
teritorijā, nodrošinot 
informācijas pieejamību 
un atvieglojot NMPD 
un ārstniecības iestāžu 
veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu. 
Dati pieejami tiešsaistē 
24/7

726 000

12 Ārstniecības iestāžu 
infrastruktūras izmaiņas 
(pārbūve, jaunu ēku un 
piebūvju celtniecība, 
pacientu plūsmu 
nodalīšana)

Ārstniecības iestāžu 
infrastruktūras 
pilnveidošana atbilstoši 
epidemioloģiskās 
drošības pasākumiem, 
nodrošinot veselības 
aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, tai skaitā 
ārkārtējās situācijas laikā, 
nodalot pacientu plūsmas. 
Izveidotas moduļu 
nodaļas

50 200 147
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

13 Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
pieejamības pilnveidošana 
iestādēs

Tehnoloģiju attīstība 
ārstniecības procesu 
nodrošināšanai un 
informācijas un datu 
uzglabāšanai

3 247 155

14 Pacientu iemaksas 
kompensācija, 
kompensējamo 
medikamentu 
kompensācija 100% 
apmērā, zobārstniecības 
pakalpojumu apmaksa un 
kontracepcijas apmaksa 
personām ar zemiem 
ienākumiem

Veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība 
personām ar zemiem 
ienākumiem

7 507 595

15 Valsts vakcīnu 
aukstumķēdes 
izveidošana

Izveidota valsts vakcīnu 
aukstumķēde, lai 
nodrošinātu medikamentu 
un vakcīnu pieejamību

16 Nodrošināta ārstniecības 
iestāžu vienota pārvaldība 
valstī

Izveidota struktūrvienība 
(Veselības ministrijas vai 
tās padotības iestādē)

* Detalizēta informācija – Informatīvajā ziņojumā par veselības nozares kapacitātes 
celšanu un noturības stiprināšanu Covid-19 apstākļos Latvijā.



II. Sociālā un ekonomiskā 
iesaiste un atbalsts
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II. Sociālā un ekonomiskā iesaiste 
un atbalsts

Virsmērķis – Minimizēt tautsaimniecības piedāvājuma kapacitātes sarukumu, 
nepieļaujot masveida uzņēmumu maksātnespēju, nodarbinātības kritumu un bezdarba, 
tostarp ilgstošā bezdarba kāpumu, iedzīvotāju ienākumu mazināšanos, kā arī iespēju un 
ienākumu nevienlīdzības palielināšanos sabiedrībā un ilgtermiņā nodrošināt pieprasījumu 
kāpumu veicinot uzņēmumu konkurētspēju.

Īstermiņa mērķi:

1. Sniegt ienākumu un pakalpojumu atbalstu iedzīvotājiem.

2. Veicināt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturību un nepārtrauktību.

3. Sniegt likviditātes atbalstu uzņēmumiem.

4. Savlaicīgi plānot valsts investīciju projektus pieprasījuma veicināšanai.

Ilgtermiņa mērķi:

1. Nodrošināt ārkārtas drošības pasākumu kopumu, kuru ieviešana veicinātu negatīvās 
sociālās ietekmes samazināšanu.

2. Sniegt psiholoģisku atbalstu iedzīvotājiem un mazināt vardarbību ģimenē.

3. Intensificēt darbaspēka pārkvalifikāciju, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, lai 
sekmētu darbinieku migrāciju starp tautsaimniecības sektoriem un mazinātu 
bezdarbu.

Izaicinājumi:
1. Nodrošināt, lai Covid-19 pandēmijas radītais ekonomiskās aktivitātes un 

socializācijas apsīkums neatstātu paliekošas rētas tautsaimniecībā un sabiedrībā.
2. Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošo personu ar smagiem un ļoti 

smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērnu un vecu cilvēku veselības 
un drošības saglabāšana, novēršot masveida inficēšanās gadījumu ar COVID-19 
un lielu letālu gadījumu skaita risku, cilvēktiesību ievērošana un klientu tiesību 
ievērošana daļēju ierobežojumu saglabāšanas apstākļos.
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4. Sekmēt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību un gatavību 
epidemioloģiskām krīzēm.

5. Sniegt atbalstu uzņēmumu kapitāla stiprināšanai un finansējuma piesaistei investīciju 
projektu realizācijai.

6. Kāpināt valsts investīcijas, realizējot infrastruktūras projektus un finansējot reformas 
tautsaimniecības modernizācijai.

Mērķis (iedzīvotāji) – Sniegt ienākumu un pakalpojumu atbalstu iedzīvotājiem, 
mazinot bezdarbu un ienākumu un iespēju nevienlīdzību.

Uzdevumi: 

1. Izveidot īstermiņa atbalstu ieņēmumu kompensēšanai iedzīvotājiem.

2. Bezdarbnieku pārkvalifikācijas sistēmas papildināšana ar motivējošu mehānismu 
darbiniekiem mainīt profesiju uz mazāk apdraudētām augstākas pievienotās vērtības 
darba vietām.

3. Nodrošināt aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, iespēju robežās 
nesamazinot pakalpojumu apjomu, pieejamību un kvalitāti, vienlaikus ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības, t.sk. ierobežotu pieejamo cilvēkresursu 
apstākļos. Nodrošināt jaunas pieejas ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma 
sniegšanā, ieviešot ģimeniskai videi pietuvinātas aprūpes pilngadīgām personām 
modeli.
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

1 Paplašināt pārkvalifikācijas 

un prasmju pilnveides 

mācību piedāvājumu 

bezdarbniekiem un darba 

meklētājiem, īpaši digitālo 

prasmju apguvei

Papildināts mācību 

programmu saraksts un 

paplašinātas iespējas 

apgūt darba tirgū aktuālas 

prasmes un kvalifikāciju, 

tai skaitā attālināti

2020.- 2022.gads ESF projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” 

pieejamo 29 700 000 

ietvaros

2 Apmaksāt mācības 

(bezdarbniekiem) 

ar sertifikāta ieguvi 

tiešsaistes kursu 

platformās (līdz 150 

eiro), īpaši personām 

ar salīdzinoši augstu 

izglītības profilu

Pieejami starptautiski 

atzīti kursi darba tirgū 

pieprasītu prasmju 

apguvei un konkurētspējas 

stiprināšanai

Sākot ar 2021.gadu Valsts budžeta vai 
ESF projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” 
pieejamo 29 700 000 
ietvaros, nepieciešams 
papildus finansējums

3 Izvērtēt un 

nepieciešamības 

gadījumā pārskatīt 

prasmju pilnveides un 

pārkvalifikācijas laikā 

izmaksājamās stipendijas 

apmēru (pašreiz 5 eiro 

dienā)

Mācību un 

pārkvalifikācijas laikā 

sniegts atbalsts izdevumu 

segšanai un mācību 

procesa ilgtspējai

Sākot ar 2021.gadu ESF projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” 

pieejamo 29 700 000 

ietvaros, nepieciešams 

papildus finansējums

4 Praktiskās apmācības pie 

darba devēja pilnveide un 

mērķētāka bezdarbnieku 

iesaiste uzņēmumos 

nepieciešamo speciālistu 

sagatavošanai (darba 

algas līdzfinansēšana par 

kvalifikāciju, piemaksa 

darba vadītājam, izdevumi 

par veselības pārbaužu 

veikšanu, vienreizēja 

dotācija individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem, 

darba vietas pielāgošana 

personām ar invaliditāti)

Uzņēmumiem pieejams 

atbalsts vidējās 

kvalifikācijas speciālistu 

sagatavošanai atbilstoši 

uzņēmumu vajadzībām

Sākot ar 2021.gadu ESF projekta “Atbalsts 

bezdarbnieku izglītībai” 

pieejamo 29 700 000 

ietvaros
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

5 Pilnveidot atbalstu darba 

devējiem algu subsīdiju 

atbalsta pasākumā par 

bezdarbnieku pieņemšanu 

darbā (pagarināt darba 

algas līdzfinansēšanu no 

NVA puses no pašreizējiem 

3 līdz 6 mēnešiem)

Sniegts atbalsts darba 

devējiem subsīdiju veidā 

bezdarbnieku ilgtspējīgākai 

nodarbinātībai

2020.-2021.gads ESF projekta “Subsidētās 

darbavietas bezdarbniekiem” 

papildus piešķirto 23 500 

000 ietvaros

6 Paplašināt 

bezdarbniekiem, kas 

nesaņem bezdarbnieka 

pabalstu, pagaidu 

nodarbinātības iespējas 

un nopelnīt iztikas 

līdzekļus ikdienas 

vajadzību segšanai 

(pagarināt iespēju 

iesaistīties algotajos 

pagaidu sabiedriskajos 

darbos līdz 6 mēnešiem 

neatkarīgi no 

reģistrēšanās NVA ilguma)

Paplašinātas iespējas 

bezdarbniekiem bez 

ienākumiem piedalīties 

algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos un 

gūt ienākumus

2020.-2021.gads ESF projekta “Subsidētās 
darbavietas bezdarbniekiem” 
papildus piešķirto 14 500 00 
ietvaros

7 Līdz 2021.gada 

31.decembrim saglabāt 

bezdarbnieka statusu 

īslaicīgu darbu veikšanai 

uz laiku līdz 120 dienām

Paplašinātas iespējas 

bezdarbniekiem īslaicīgai 

un pagaidu nodarbinātībai 

līdz 120 dienām, 

nezaudējot bezdarbnieka 

statusu un saglabājot 

saikni ar darba tirgu

2020.-2021.gads Esošā budžeta ietvaros
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

8 "No 30. novembra līdz 

31.12.2020. tiek ieviests 

vienreizējs slimības 

palīdzības pabalsts 

sociāli apdrošinātajai 

personai par 14 kalendāra 

dienām: 1) par bērniem 

vecumā līdz 10 gadiem 

vai bērniem ar invaliditāti 

vecumā līdz 18 gadiem, 

kad slēgtas atsevišķas 

pirmsskolas izglītības 

grupas vai iestādes 

un mācības vispārējās 

izglītības programmā tiek 

organizētas attālināti, bet 

vecākiem nav iespējams 

strādāt attālināti

Sniegts finansiāls atbalsts 

vecākiem un personām, 

kuras ir atbalsta personas 

situācija, kad Covid-19 

izplatības rezultātā ir 

slēgtas pirmsskolas 

izglītības iestādes vai 

atsevišķas grupas, vai 

mācības skolā norit 

attālināti, vai nedrīkst 

apmeklēt dienas centrus

30.12.2020. 
–30.06.2021.

30.12.2020. –30.06.2021.

9 Vecāku pabalsta 

turpinājuma izmaksa 

ārkārtējās situācijas 

laikā, ja piešķirtā vecāku 

pabalsta periods beidzas 

laikā, kad sakarā ar 

Covid-19 izsludināta 

ārkārtējā situācija, un 

persona nevar atgriezties 

darbā, jo darba devējs 

nenodarbina vai 

iestājusies dīkstāve, vai 

nav iespēja gūt ienākumus 

no saimnieciskās darbības

Sniegts finansiāls atbalsts 

vecākiem

09.11.2020 – uz 
ārkārtējās situācijas 
laiku

2020.gadā - 154 000
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

10 Bezdarbnieku palīdzības 

pabalsts (Tiek gatavoti 

grozījumi, lai pagarinātu 

bezdarbnieka palīdzības 

pabalstu līdz 2021.gada 

30.jūnijam)

11 Pieejamais pašvaldības 

krīzes pabalsts un 

piemaksa par bērnu (ir 

spēkā)

12 Sagatavot priekšlikumu 

par bezdarbnieku 

pārkvalifikāciju 

(Nepieciešams 

izvērtēt jaunu atbalsta 

mehānismu, kas 

mudina darbiniekus 

no zemu ienākumu 

darbiem, migrēt uz 

citiem tautsaimniecības 

sektoriem

13 Papildus atbalsts dīkstāvē 

esošiem darbiniekiem 

(par katru apgādājamo 

darbiniekiem plānots 

izmaksāt vēl 50 EUR)

Sniegts finansiāls 

atbalsts dīkstāvē esošiem 

darbiniekiem

Uz ārkārtējās 

situācijas laiku

2020-2021.gadā  1 800 000

14 Atbalsts dīkstāvē esošiem 

darbiniekiem (Noteikumi 

par dīkstāves atbalsta 

sniegšanu nodokļu 

maksātājiem to darbības 

turpināšanai Covid–19 

izraisītās krīzes situācijas 

apstākļos)
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

15 Atbalsts nodarbināto algu 

subsīdijai (Noteikumi 

par atbalsta sniegšanu 

nodokļu maksātājiem to 

darbības turpināšanai 

Covid-19 krīzes apstākļos)

16 Nodrošināt izglītības 

piedāvājumu visiem, 

kas saņem dīkstāves 

pabalstu (digitālo prasmju 

attīstīšana)

17 Esošo pašvaldību un 

valsts ilgstošas aprūpes 

institūciju pielāgošana 

epidemioloģiskā 

apdraudējuma situācijai 

(izolācijas (pašizolācijas) 

telpu izveide un 

aprīkošana, digitālo 

risinājumu ieviešana, 

aprīkojums klientu, 

darbinieku un apmeklētāju 

inficēšanās riska 

novēršanai)

Pilnveidoto ilgstošas 

sociālās aprūpes 

pakalpojuma sniedzēju 

skaits

Sākot ar 2021.gadu 11 500 000 (RRF)

18 Sociālās aprūpes 

sistēmas kapacitātes 

stiprināšana, nodrošinot 

valsts atbalstu 

piemaksām personālam, 

kas iesaistīts COVID – 19 

pozitīvo klientu aprūpē 

(50% piemaksa pie 

mēnešalgas)

Atbalstu saņēmušo 

darbinieku skaits

01.12.2020. – 

30.06.2021.)

8 230 000 (valsts budžeta 

ietvaros) un 3 150 000 

(pašvaldību budžets)
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

19 Veselības punktu izveide 

pašvaldību ilgstošas 

sociālās aprūpes 

institūcijās

Izveidoto veselības punktu 

skaits

Sākot ar 2021.gadu ES fondu finansējums 

veselības jomā

20 Jaunu pašvaldību 

ģimeniskai videi 

pietuvinātu aprūpes 

institūciju izveide 

(jaunu ēku būvniecība 

un aprīkošana, digitālo 

risinājumu ieviešana) un 

esošo transformācija 

par multifunkcionāliem 

sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem, nodrošinot 

pakalpojuma sniegšanu 

drošā vidē, ģimeniskai 

videi pietuvināta aprūpes 

pakalpojuma aprobācija 

izmēģinājumprojektā

Izveidoto ilgstošas 

sociālās aprūpes 

pakalpojuma sniedzēju, 

nultfunkcionālo sociālo 

pakalpojumu centru skaits

Sākot ar 2021.gadu 15 000 000 (RRF)

21 IS e-aprūpes sistēmas 

izveide, kurā tiek uzkrāti 

dati par ilgstošas 

sociālās aprūpes 

institūciju klientiem 

(klienta izvērtēšana, 

aprūpes plāns, veselības 

aprūpe, informācija 

par piederīgajiem u.c.), 

nodrošinot informācijas 

apmaiņu ar IS e-veselība

Uzlabota sniegtā ilgstošas 

sociālās aprūpes 

pakalpojuma kvalitāte 

un mazināti riski klientu 

drošības apdraudējumam, 

nodrošināts aprūpes 

procesa monitorings 24/7 

režīmā

2021. – 2027.gads 2 000 000 (SAM 4.3.5. 

pasākuma ietvaros)
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Nr. Rīcība Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

22 Atbalsts personām 

ar invaliditāti un viņu 

ģimenēm

Personas ar invaliditāti 

turpina saņemt asistenta 

pakalpojumus pirms 

ārkārtas situācijas apjomā, 

kā arī pabalstus un 

pakalpojumus, kas izriet 

no noteiktā invaliditātes 

statusa

Uz ārkārtas situācijas 

laiku

Esošā budžeta ietvaros

23 Aktualizēt sabiedrībā 

bezmaksas psiholoģiskās 

palīdzības iespējas 

vecākiem un iedzīvotājiem 

kopumā, lai mazinātu 

spriedzi, trauksmi, 

saņemtu atbalstu, 

ja tuvinieks ievietots 

ārstniecības iestādē vai 

tuvinieka nāves gadījumā, 

piemēram, uzticības 

tālruni, kas pieejams 24/7, 

kā arī čata un viedierīču 

lietotnes veidā

Cilvēkiem sniegts 

psiholoģiskais atbalsts

Visu stratēģijas 

periodu

-
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Ietekmes rādītājs:

• bezdarbs ne augstāks kā 10%.

• 165 tūkstoši pieaugušo izglītībā iesaistīto skaits līdz 2027.gadam.

Mērķis (Uzņēmumi):

1. Nodrošināt, ka konkurētspējīgie (produktīvie) Latvijas uzņēmumi izdzīvo krīzi un ir 
gatavi pēckrīzes izaugsmei.

2. Stratēģiski atbalstīt uzņēmumus ar izaugsmes potenciālu eksporta tirgos.

Uzdevumi:

1. Izveidot konkurētspējas reāla laika monitoringa sistēmu (iespēju gan uzņēmuma 
līmenī, gan vērtību ķēdes līmenī, gan tautsaimniecības kopuma līmenī  identificēt 
potenciālo uzņēmuma/vērtības ķēdes ietekmi uz tautsaimniecību un identificēt 
riskus), kuru īsteno zinātnieki.

2. Finanšu instrumenti maksātnespējas novēršanai:

 2.1. kapitāla pietiekamības atbalsts;

 2.2. kredītbrīvdienu atbalsts (garantijas, aizdevumi).

3. Nodokļu brīvdienas, nodokļu atlaides.

4. Maksātnespējas moratorijs.

5. Atbalsts uzņēmumiem, kas cieš no ierobežojumiem veikt saimniecisko darbību un 
ir eksportspējīgi.
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

Atbalsts apgrozāmiem līdzekļiem

1 Atbalsts nomas maksai 

(Valsts un pašvaldību 

iestādes kapitālsabiedrības 

uz noteiktu laiku atbrīvo 

Covid-19 krīzes skarto 

nozaru komersantus 

no nomas maksas vai 

lemj par nomas maksas 

samazinājumu)

2 Apgrozāmo līdzekļu 

aizdevums (MK Nr. 149 

Noteikumi par apgrozāmo 

līdzekļu aizdevumiem 

saimnieciskās darbības 

veicējiem, kuru darbību 

ietekmējusi Covid-19 

izplatība)

3 Eksporta kredītu 

garantijas (MK Nr.866 

Īstermiņa eksporta kredīta 

garantiju izsniegšanas 

noteikumi komersantiem 

un atbilstošām 

lauksaimniecības 

pakalpojumu 

kooperatīvajām 

sabiedrībām)
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

4 Nodokļu samaksas 

termiņa pagarinājums 

vai sadalīšana nomaksas 

termiņos līdz 3 gadiem 

(VID jau realizē)

5 Pārmaksātās pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN) 

summas atmaksa īsākā 

termiņā (VID jau realizē)

Atbalsts uzņēmumu kapitalizācijai

1 Izvērtēt atbalsta 

mehānisma kapitāl 

ietilpīgiem uzņēmumiem 

(piemēram viesnīcas), 

izmantojot kapitāla 

instrumentus – atbalsts 

organizējams pret kapitāla 

daļu iegūšanu, tādā veidā 

nodrošinot valsts līdzekļu 

efektīvu izmantošanu 

vienlaicīgi sasniedzot 

atbalsta mērķi, tajā skaitā 

novērtējot valsts atbalsta 

normu piemērošanas 

iespējas

2 Ilgtermiņa garantijas 

lielajiem komersantiem 

(tiek plānots jauns 

atbalsta pasākums)

3 Kapitāla fonds lielajiem 

komersantiem (MK 

Nr.458 Noteikumi par 

kapitāla ieguldījumiem 

komersantos, kuru 

darbību ietekmējusi 

Covid-19 izplatība)
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

4 Ilgtermiņa aizdevumi 

lielajiem komersantiem 

(MK Nr.677 Noteikumi 

par aizdevumiem un 

to procentu likmju 

subsīdijām komersantiem 

konkurētspējas 

veicināšanai)

5 Grants starptautiskās 

konkurētspējas 

veicināšanai (tiek plānots 

jauns atbalsta pasākums)

6 Pabeigt izstrādāt 

"Kritērijus ekonomikas 

atveseļošanās īstermiņa 

pasākumu izvērtēšanai"

7 Atbalsts cilvēkresursu 

ietilpīgajām nozarēm 

(piemēram, šūšanas 

uzņēmumi utt.)

Stratēģijas pārvaldības un efektivitātes palielināšana

1 Izveidot vadības 

mehānismu stratēģijas 

ieviešanai un uzraudzībai, 

ietverot 3 elementus:

1.1. Valsts pārvaldi 

(ministrijas, pašvaldību 

pārstāvniecību, Latvijas 

Banku);

1.2. Nevalstisko sektoru, 

sociālos partnerus;

1.3. Zinātnisko vadību 

LVPEAK
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

2 Nostiprināt zinātnisko 

stratēģijas koordinācijas 

kapacitāti

2021.gada budžetā 500 000 

EUR finansējumu LVPEAK

3 Stratēģijas ieviešanu 

nodrošināt izveidoto grupu 

ietvaros

4 Ekonomikas ministrijai 

sadarbībā ar izveidotajām 

darba grupām un LVPEAK 

izstrādāt izaugsmes 

rīcības plānu IKP 3% 

mērķa sasniegšanai.

4.1. Apkopot plānotās 

RRF aktivitātes un MMF 

aktivitātes;

4.2. Apkopot papildus 

nepieciešamos 

instrumentus
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Ietekmes rādītājs:

• eksporta atbalstu saņēmušo uzņēmumu eksporta apjoma pieaugums par 30% 
gadā.

• novērsts tirgus nepilnību apjoms vismaz 1,3 miljardi EUR apmērā kreditēšanas un 
garantiju jomā, vismaz 700 milj. EUR apmērā kapitāla investīciju jomā, nodrošinot 
3x lielāku privātā sektora “plecu”. 

• IKP kritums ne lielāks kā 6% 2020.gadā.

• eksports 2023. gadā 22 miljardi EUR.

Ietekmes rādītājs:

• IKP pieaugums 3% gadā.

* 1. pielikumā – Kritēriji ekonomikas atveseļošanas īstermiņa pasākumu izvērtēšanai 
(balstoties uz Pasaules Bankas metodoloģiju).

* 2. pielikumā – Covid-19 ietekme uz tautsaimniecību.



III. Uzraudzība, kontrole
un drošība
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III. Uzraudzība, kontrole un 
drošība

Virsmērķis – Nodrošināt efektīvu uzraudzības, kontroles un drošības pasākumu 
īstenošanu Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī.

Īstermiņa mērķis – Nodrošināt kompetento institūciju gatavību epidemioloģiskās 
drošības pasākumu uzraudzības un kontroles uzdevumu izpildei atbilstoši pašreizējām 
epidemioloģiskās drošības prasībām (izpildīts).

Ilgtermiņa mērķis:

1. Ar uzraudzības, kontroles un drošības pasākumiem ierobežot Covid-19 izplatību 
un mazināt ar Covid-19 izplatību saistītos drošības riskus.

2. Covid-19 pandēmijas laikā nodrošināt uzraudzības, kontroles un drošības 
pasākumos iesaistīto iestāžu darbības nepārtrauktību.

Izaicinājums – Covid-19 pandēmijas apstākļos veikt uzraudzības, kontroles un 
drošības pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai ar kompetentajām institūcijām 
pieejamajiem resursiem.
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Uzdevumi: 

1. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītajām iestādēm plānot 
savu darbu, lai varētu sniegt nepieciešamo atbalstu par pandēmijas pārvaldīšanu 
atbildīgajai veselības nozarei, katrā nākamajā posmā paplašinot sadarbību ar 
pašvaldībām.

2. Darbības plānošanā izmantot risku vadības mehānismu – uzraudzības, kontroles 
un drošības pasākumus, kas ir vērsti uz Covid-19 ierobežošanu, balstīt aktuālās 
situācijas un risku analīzē. 

3. Noteikto ierobežojumu uzraudzībai un kontrolei īstenot pasākumus, kas ir 
proporcionāli, samērīgi un atbilst demokrātijas pamatprincipiem, pēc iespējas 
mazāk izmantojot represīvas metodes.

4. Apzināt un izvērtēt riskus, kas saistīti ar pandēmijas laikā ieviestajiem 
ierobežojumiem un to ietekmi uz cilvēku psiholoģisko un ekonomisko labklājību, lai 
varētu paredzēt no tā izrietošos potenciālos drošības apdraudējumus un savlaicīgi 
plānotu mērķtiecīgas prevencijas darbības.

5. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītajām iestādēm īstenot 
pastāvīgu un koordinētu ārējo komunikāciju gan ar sabiedrību, gan veselības jomas 
un citu nozaru partneriem.

6. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītajām iestādēm 
nodrošināt atbilstošu iekšējo komunikāciju, lai pilnveidotu personāla zināšanu 
līmeni par epidemioloģiskās drošības pamatprincipiem, nodarbinātajiem izpildot 
pamatfunkcijas, kā arī veicot Covid-19 ierobežojumu kontroli un uzraudzību. 

7. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītās iestādes nodrošināt ar 
nepieciešamo aprīkojumu, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, finanšu resursiem, tai 
skaitā personāla atlīdzībai par darbu paaugstinātās slodzes un riska apstākļos, kā 
arī personāla resursiem, lai pasargātu nodarbināto veselību un neradītu risku, ka 
iestāžu pamatfunkciju izpilde tiek apdraudēta. 

8. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītajām iestādēm īstenot 
darba organizācijas modeli, lai pēc iespējas mazinātu risku funkciju nepārtrauktai 
izpildei.
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

1 Sabiedriskās kārtības 

un drošības pasākumu 

īstenošana teritorijās vai 

objektos ar paaugstinātu 

risku

Administratīvie pārkāpumi 

samazinās

reizi mēnesī analizēta 
situācija attiecībā pret 
iepriekšējo mēnesi

papildu finansējums

2 Mērķtiecīgu kontroles 

pasākumu īstenošana

Administratīvie pārkāpumi 

samazinās; IECIS kontrole 

uz valsts robežām

reizi mēnesī analizēta 
situācija attiecībā pret 
iepriekšējo mēnesi

3 Covid-19 ietekmē 

pieaugošo noziedzīgo 

nodarījumu un 

likumpārkāpumu 

apkarošana

Noziedzīgie nodarījumi 

un likumpārkāpumi 

samazinās; Vardarbības 

gadījumi ģimenē 

(izsaukumi uz ģimenes 

konfliktiem un 

nošķiršanas); Noziedzīgi 

nodarījumi pret personas 

veselību; Noziedzīgi 

nodarījumi pret īpašumu; 

Noziedzīgi nodarījumi 

pret vispārējo drošību un 

kārtību

reizi mēnesī analizēta 

situācija attiecībā pret 

iepriekšējo mēnesi

4 Personu (īpaši 

ārzemnieku) 

pārvietošanās uzraudzība

Administratīvie 

pārkāpumi, kas saistīti ar 

epidemioloģisko prasību 

neievērošanu, samazinās; 

Saņemtie paziņojumi par 

LV valstspiederīgajiem, 

kas šķērsojuši LT un EE 

ārējo robežu, un nosūtītie 

paziņojumi par LT un EE 

valstspiederīgajiem, kas 

šķērsojuši LV ārējo robežu 

(saskaņā ar LV ĀM, LT ĀM 

un EE ĀM vienošanos)

reizi mēnesī analizēta 

situācija attiecībā pret 

iepriekšējo mēnesi
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

5 Personu datu izmantošana 

proporcionāli esošajam 

apdraudējumam

6 Robežkontroles 

atjaunošana uz ES 

iekšējām robežām

Atjaunota robežkontrole 

uz LV-LT un/ vai LV-EE 

robežas (atkarībā no 

izvēlētā varianta uz LV-LT 

robežas darbojas 8 vai 

3 robežas šķērsošanas 

vietas, uz LV-EE robežas 

darbojas 6 vai 4 robežas 

šķērsošanas vietas

Papildu finansējums 
nepieciešams Valsts 
robežsardzei (atkarībā no 
pasākuma īstenošanas 
varianta un ilguma), kā arī 
NBS, tos iesaistot attiecīgos 
robežkontroles pasākumos, 
papildus finansējuma 
pieprasīšanai tiks gatavots 
iesniegšanai Ministru 
kabinetā pieprasījums ar 
attiecīgu pamatojumu

7 Drošības plānu 

sagatavošana saistībā ar 

vakcīnas pārvietošanu, 

uzglabāšanu un 

izsniegšanu

papildu finansējums  

gadījumā, ja tiks lemts par 

Valsts policijas iesaisti 

drošības plānu īstenošanā

8 Kiberdrošības pasākumu 

(kiberdrošības prasību 

ievērošana iestādē, 

personāla kiberhigiēna 

un norādījumi attālināta 

darba drošībai, iedzīvotāju 

izglītošana) īstenošana
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

9 Prevencijas pasākumu 

īstenošana

Noziedzīgie nodarījumi 

un likumpārkāpumi 

samazinās; Vardarbības 

gadījumi ģimenē 

(izsaukumi uz ģimenes 

konfliktiem un 

nošķiršanas); Noziedzīgi 

nodarījumi pret personas 

veselību; Noziedzīgi 

nodarījumi pret īpašumu; 

Noziedzīgi nodarījumi 

pret vispārējo drošību un 

kārtību

reizi mēnesī analizēta 

situācija attiecībā pret 

iepriekšējo mēnesi

10 Ārējās komunikācijas 

pasākumu īstenošana

Noziedzīgie nodarījumi 

un likumpārkāpumi 

samazinās

reizi mēnesī analizēta 

situācija attiecībā pret 

iepriekšējo mēnesi

papildu nepieciešamais 
finansējums 60 000 
sabiedrības informēšanas 
kampaņu nodrošināšanai, 
pētījumu veikšanai 45 000

11 Rīcības modeļu personāla 

nepietiekamības apstākļos 

izstrāde un ieviešana

Rīcības modeļu izstrāde 

un ieviešana

31.01.2021. papildu personāla iesaiste 

1.riska līmenī tiek īstenota 

savu resursu ietvaros, 

papildus personāla 

iesaistei 2.-4.riska līmenī 

nepieciešams papildus 

finansējums, papildus 

finansējuma pieprasīšanai 

tiks gatavots iesniegšanai 

Ministru kabinetā 

pieprasījums ar attiecīgu 

pamatojumu

12 Personāla veselības 

aizsardzības pasākumu 

īstenošana

Rīcībspējīgi ir vismaz 85% 

personāla
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

13 Individuālo aizsardzības 

līdzekļu nodrošinājuma 

pietiekamības uzraudzība

Veikta situācijas analīze ne retāk kā reizi 

mēnesī

papildu finansējums

14 Attālināta darba procesa 

organizēšana specifisku 

procesuālo, kontroles 

un uzraudzības darbību 

veikšanai

Nodrošinājums ar 

attālināta darba procesam 

nepieciešamo aprīkojumu

papildu finansējums

15 Iestādes krīzes 

komunikācijas modeļa 

izstrāde

Modeļa izstrāde 31.01.2021. papildu finansējums



Ceļa karte 44

Mērķu sasniegšanai paredzēto pasākumu ietekmes mērīšanas 
kritēriji:

• Saslimušo īpatsvars iestādē.
• Individuālo aizsardzības līdzekļu pietiekamība.
• Materiāli tehnisko līdzekļu pietiekamība Covid-19 izplatības kontroles pasākumu 

veikšanai.
• Iedzīvotāju attieksme pret iestādi.
• Iedzīvotāju drošības sajūta.
• IECIS kontrole uz valsts robežām. 
• Saņemtie paziņojumi par LV valstspiederīgajiem, kas šķērsojuši LT un EE ārējo 

robežu, un nosūtītie paziņojumi par LT un EE valstspiederīgajiem, kas šķērsojuši 
LV ārējo robežu (saskaņā ar LV, LT un EE vienošanos).

• Vardarbības gadījumu skaits ģimenē (izsaukumu skaits uz ģimenes konfliktiem 
un nošķiršanu skaits).

• Nonāvēšanu skaits.
• Noziedzīgo nodarījumu skaits pret īpašumu.
• Administratīvo pārkāpumu skaits par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu 

vai amatpersonas darbības traucēšanu.
• Administratīvo pārkāpumu skaits, kas saistīti ar epidemioloģisko prasību 

neievērošanu.
• Dzimumnoziegumu skaits.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits pret personas veselību.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits pret ģimeni un nepilngadīgajiem.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits  tautsaimniecībā.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits pret vispārējo drošību un kārtību.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits pret pārvaldes kārtību.
• Noziedzīgu nodarījumu skaits par noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos 

un realizēšanu.
• Bezvēsts pazudušo personu skaits.
• Gadījumu skaits, kur inficēšanās notikusi paaugstināta riska objektos (izglītības 

iestādēs, ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes institūcijās).
• Ārstniecības personāla inficēšanās gadījuma skaita pieauguma dinamika.
• Valsts robežsardzes priekšnieka izsniegtās individuālās atļaujas ārējās robežas 

šķērsošanai (humānie apstākļi, valsts un starptautiskās intereses).

* 3.  pielikums -  Uzraudzības, kontroles un drošības ilgtermiņa mērķu īstenošanas 
principi un riski.
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IV. Stratēģiskā
komunikācija
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IV. Stratēģiskā komunikācija

Virsmērķis – Nodrošināt efektīvu komunikācijas un radošā darba vadību stratēģiski 
svarīgo Covid-19 rīcībpolitikas mērķu realizācijai un komunikācijas saistību ar valsts 
stratēģiskās komunikācijas pamatprincipiem un mērķiem.

Regulējošie dokumenti:
• Covid-19 stratēģijas un  rīcībpolitikas dokumenti. 
• Valsts stratēģiskās komunikāciju regulējošie dokumenti.
Kritēriji/rādītāji: Valsts kanceleja Komunikatoru padome

Mērķi:

1. Motivēt atbildīgai rīcībai sabiedrību kopumā un iedzīvotājus individuāli, veidojot 
priekšnosacījumus nepieciešamajām rīcības maiņām.

Kritēriji/rādītāji: Var tikt izstrādāti pētījumos balstīti indikatori

2. Veidot iedzīvotāju un atsevišķu grupu izpratni par Covid-19 un palīdzēt katram 
pašam veidot savu viedokli.

Kritēriji/rādītāji: Var tikt izstrādāti pētījumos balstīti indikatori

3. Veidot un uzturēt sabiedrībā drošības sajūtu.

Kritēriji/rādītāji: Var tikt izstrādāti pētījumos balstīti indikatori

4. Uzlabot Covid-19 komunikācijas saistību ar stratēģiskās komunikācijas mērķu 
sasniegšanu - panākt, lai Covid-19 lēmumi, rīcībpolitika, to realizācija un 
komunikācija kalpo arī valsts stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Kritēriji/rādītāji: Lietošanas pieaugums
Regulējošie dokumenti: Valsts stratēģisko komunikāciju regulējošie dokumenti. 

Izaicinājums – Neraugoties uz lielo informācijas daudzumu, daļai sabiedrības 
trūkst (1) skaidrības par esošo lēmumu pamatotību; (2) ilgtermiņa perspektīvas 
lēmumos, rīcībpolitikā un komunikācijā; (3) motivācijas rīcības maiņai.
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Uzdevumi: 

1. Veicināt mērķtiecīgu un saskaņotu valsts pārvaldes komunikāciju un radošā 
darba vadību, kas ir vērsti uz Covid-19 rīcībpolitikas mērķu sasniegšanu, vienlaikus 
veicinot arī valsts stratēģisko un stratēģiskās komunikācijas mērķu sasniegšanu.  
Izstrādāt un ieviest vienotas Covid-19 komunikācijas stratēģiskās vadlīnijas un 
naratīvu sistēmu.

Regulējošie dokumenti:
• Covid-19 stratēģiskās komunikācijas vadlīnijas.
• Valsts stratēģisko komunikāciju regulējošie dokumenti. 
Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja Komunikatoru padome

2. Veicināt (a) pareizu un efektīvu higiēnas, distances, ieteicamo uzvedības 
pamatprincipu un citu pasākumu ievērošanu  privātā un publiskā vidē, (b) 
sabiedrībai drošu rīcību saslimšanas gadījumā un (c) uzturēt kopējo drošības 
situāciju valstī. 

Regulējošie dokumenti: VM un SPKC rekomendācijas un stratēģiskie plāni. 
Atbildīgā institūcija: VM, SPKC, EM, IeM, IZM, SM, ĀM, VP +

3. Veicināt iespējami plašu pieejamā ekonomiskā un sociālā atbalsta izmantošanu.

Kritēriji/rādītāji: Cik uzņēmumi un iedzīvotāji zina, cik izprot un cik izmanto atbalsta 
pasākumus un kādā apjomā.
Regulējošie dokumenti: EM, FM un LM rekomendācijas un stratēģiskie plāni.
Atbildīgā institūcija: VM, SPKC, EM, IeM, IZM, SM, ĀM, VP +

4. Veicināt uzticamību, procesa caurspīdību un atbilstošu rīcību, lai sasniegtu 
nepieciešamo sabiedrības drošības un aizsardzības līmeni, ko iespējams sasniegt 
ar vakcināciju.

Kritēriji/rādītāji: Vakcinējušos skaits, attieksme pret vakcināciju, % no sabiedrības, kas 
uzskata vakcināciju part drošu.
Regulējošie dokumenti: VM un Imunizācijas valsts padomes rekomendācijas un 
stratēģiskie plāni.
Atbildīgā institūcija: VM, Imunizāicjas valsts padome, Zāļu valsts aģentūra +

5. Nodrošināt valsts pārvaldes informatīvo resursu pārskatāmību, pieejamību, ērtību, 
saskaņotu satura vadību un veicināt plašāku, mērķtiecīgāku to izmantošanu no 
iedzīvotāju puses nepieciešamības gadījumā.

Kritēriji/rādītāji: Vienkāršība, lietošanas ērtība, apmeklējumu skaita pieaugums, 
mērķagrupu sasniegšana, pavadītais laiks, dalīšanās, unikālo apmeklētāju skaits,  u.c.
Atbildīgā institūcija: VK, VM, SPKC, IzM, KM, ĀM+
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6. Rosināt iedzīvotājus pārkārtot sadzīvi atbilstoši situācijai – radīt izpratni, veidot 
nepieciešamās zināšanas un spējas, motivēt rīcības maiņai.

Kritēriji/rādītāji: Jādefinē projekta detalizētas plānošanas stadijā sadarbībā ar 
nozarēm.
Atbildīgā institūcija: IZM, SM, KM, ĀM, EM + 
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Nepieciešamais 
finansējums

Atbildīgā institūcija

1 Vienotu Covid-19 

stratēģiskās komunikācijas 

saturisko vadlīniju 

(naratīvu) izstrāde un 

ieviešana 

 VK

2 Pār-resoru komunikācijas 

komandas izveide 

drošības pasākumu 

stratēģiskās tēmas 

komunikācijas vadībai, 

satura izstrādei un 

komunikācijas, dizaina un 

rīcības maiņas uzdevumu 

realizācijai 

VM, SPKC, EM, IeM, IZM, 
SM, ĀM, VP, VK + 

3 Pār-resoru komunikācijas 

komandas izveide 

ekonomiskā un sociāla 

atbalsta pasākumu 

stratēģiskās tēmas 

komunikācijas vadībai, 

satura izstrādei un 

komunikācijas uzdevumu 

realizācijai

VM, SPKC, EM, IeM, IZM, 

SM, ĀM, VP, VK + 

4 Pār-resoru komunikācijas 

komandas izveide 

valsts Covid-19 satura 

un informatīvo resursu 

tālākai attīstībai, 

starpresoru sadarbības 

un satura vadības 

tālākai uzlabošanai un 

apmeklējumu veicienšanai

VK, VM, SPKC, IzM, KM, ĀM+
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Nepieciešamais 
finansējums

Atbildīgā institūcija

5 5. Pār-resoru 

komunikācijas komandas 

izveide stratēģiskās 

tēmas "Jaunā sadzīve" 

komunikācijas vadībai, 

satura izstrādei un 

komunikācijas uzdevumu 

realizācijai ar mērķi –  

veicināt iespējami plašu 

pieejamā ekonomiskā 

un sociālā atbalsta 

izmantošanu

IZM, SM, KM, ĀM, EM + 

6 6. Pār-resoru 

komunikācijas komandas 

izveide stratēģiskās 

tēmas "Vakcinācija" 

komunikācijas vadībai, 

satura izstrādei un 

komunikācijas uzdevumu 

realizācijai

VM, Imunizācjas valsts 
padome, Zāļu valsts 
aģentūra +

7 7. Kvalitatīvu un 

kvantitatīvu pētījumu 

nodrošināšana valsts 

pārvaldei par sabiedrības 

attieksmi pret dažādiem 

Covid-19 pasākumiem.

 100 000  VK

8 8.Citu stratēģisko 

komunikācijas uzdevumu 

izstrāde un tēmu 

īstenošana

VK +

9 9. Aktualizēt 

komunikācijas 

organizācijas, resursu un 

adekvātas kapacitātes 

nodrošināšanas jautājumu 

valdībā

VK, Komunikatoru padome



V. Stratēģijas un ceļa kartes  
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V. Stratēģijas un ceļa kartes īstenošanas 
uzraudzība un lēmumu projektu sagatavošana

Mērķs:

• Nodrošināt efektīvu stratēģijas īstenošanu, veicot noteiktos pasākumus un 
sasniedzot izvirzītos mērķus.

Izaicinājums – Stratēģijas pilnvērtīgas īstenošanas nodrošināšana un lēmumu 
projektu sagatavošanas pieejas maiņa.

Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

1 Izveidot stratēģijas 

īstenošanas atbalsta un 

uzraudzības formātu, 

kas varētu būt balstīts 

uz stratēģijas izstrādei 

izveidoto struktūru

Sagatavots un iesniegts 

priekšlikums MK/KVP

30.12.2020. Budžeta ietvaros

2 Nodrošināt stratēģijas 

uzraudzības principu 

(atbilstība, saprotamība, 

ātra rīcība, pieejamība un 

izaugsmes perspektīva) 

ievērošanu

Budžeta ietvaros

3 Nodrošināt Krīzes 

vadības padomes, 

Ministru kabineta un citu 

iesaistīto informēšanu par 

stratēģijas īstenošanas 

gaitu, kā arī iniciatīvu 

un priekšlikumu 

sagatavošanu un 

sniegšanu

Ziņojumi Reizi 3 mēnešos vai 

pēc nepieciešamības

Budžeta ietvaros
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Nr. Uzdevums/Aktivitāte Rezultāts Termiņš Finansējums, EUR

4 Nodrošināt sadarbību 

ar stratēģijas mērķu 

sasniegšanu saistītajām 

institūcijām, organizācijām 

un personām stratēģijas 

īstenošanā un uzraudzībā

Koordinācijas sanāksmes Reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības

Budžeta ietvaros

5 Stratēģijas sadaļas 

“Sabiedrības veselība 

un veselības sistēmas 

noturība” īstenošanas 

atbalstīšana un 

uzraudzība

Reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības

Budžeta ietvaros

6 Stratēģijas sadaļas 

“Sociālā un ekonomiskā 

iesaiste un atbalsts” 

īstenošanas atbalstīšana 

un uzraudzība

Reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības

Budžeta ietvaros

7 Stratēģijas sadaļas 

“Uzraudzība, kontrole 

un drošība” īstenošanas 

atbalstīšana un 

uzraudzība

Reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības

Budžeta ietvaros

8 Stratēģijas sadaļas 
“Stratēģiskā komunikācija” 
īstenošanas atbalstīšana 
un uzraudzība

Reizi mēnesī vai pēc 

nepieciešamības

Budžeta ietvaros
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Kritērijs

Eksperta vērtējums 
 (zemākais vērtējums 

ir 1, augstākais 
vērtējums ir 5)

Eksperta 
komentārs Vērtējuma skaidrojums

I. Vai investīcijas ekonomikā nonāks 3–6 
mēnešu laikā

1–5 punkti Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

II. Kāds būs ieguvums valsts budžetam 
(eiro)

1–5 punkti Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

1. CILVĒKRESURSI

1.1. Vai intervence īstermiņā rada jaunas 
darba vietas? (Augstāks novērtējums, ja tiek 
radīts lielāks skaits augsti kvalificētu darba 
vietu ar augstu pievienoto vērtību)

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

1.2. Vai intervence ilgtermiņā rada jaunas 
labi apmaksātas darba vietas ar augstu 
pievienoto vērtību (vismaz virs 23 000 eiro  
uz cilvēku gadā bruto)?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

1.3. Vai šīs jaunās darba vietas izmanto 
prasmes, kas jau pastāv vietējā ekonomikā 
pieejamajiem darbiniekiem/citu nozaru 
darbinieki ir apmācāmi nepieciešamajās 
prasmēs gada laikā?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

1.4. Vai nodarbinātības iespējas ir 
iekļaujošas un pieejamas nepietiekami 
nodarbinātām un neaizsargātām iedzīvotāju 
grupām, vai nodarbinātības iespējas var 
izmantot krīzē bez darba palikušie?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums (papildus 
piesaistot LM 
ekspertus)

2. EKSPORTS, INOVĀCIJAS, TAUTSAIMNIECĪBA

2.1. Kāds šīs intervences multiplikatora 
efekts ir sagaidāms (t. i., ietekme uz 
eksporta palielinājumu, produktivitātes 
kāpināšanu, investīcijām inovācijās)?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

Kritēriji ekonomikas atveseļošanas īstermiņa 
pasākumu izvērtēšanai (balstoties uz Pasaules Bankas 
metodoloģiju)
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Kritērijs

Eksperta vērtējums 
 (zemākais vērtējums 

ir 1, augstākais 
vērtējums ir 5)

Eksperta 
komentārs Vērtējuma skaidrojums

2.2. Kāda ir plānotā pievienotā vērtība uz 
vienu strādājošo – zema (20 000), vidēja 
(25 000) vai augsta (virs 29 000 eiro uz 
cilvēku gadā)?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

2.3. Vai pasākums rada vietējās nozarēs 
balstītas vērtību ķēdes?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

3. ILGTSPĒJA, SAVLAICĪGUMS, RISKI

3.1. Vai tiek uzlabotas medicīnas 
pakalpojumu sniegšanas spējas, 
digitalizācijas, attālināta darba iespējas u. 
tml.)?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

3.2. Kāda būs projekta ietekme uz 
pašvaldību/valsts parādu un tā ilgtspējību? 
Ja tiek ieguldīti aizņemtie līdzekļi, kāda 
ir līdzekļu atdeve: nodokļu maksājumu 
pieaugums, paātrināta kredītu atmaksa?

1–5 punktu skalā Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā

3.3. Vai intervence tiks īstenota finanšu 
instrumentu veidā (vai investētie līdzekļi tiks 
atmaksāti)?

”5” punkti, ja atbilde “Jā”, 
un “0” punktu, ja atbilde 

“Nē”

Visu ekspertu vidējais 
vērtējums šajā kritērijā
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Covid-19 ietekme uz tautsaimniecību

Covid-19 pirmā viļņa ietekme
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Salīdzinot ar 2.ceturksni, kas līdz šim ir bijis smagāk Covid-19 krīzes skartais laika 
posms (IKP samazinājums par 8,9%), IKP krituma tempi 3.ceturksnī gada griezumā bija 
mērenāki (par 2,6%).

Covid-19 krīzē īpaši smagi cieš nozares, kas saistītas ar cilvēku pulcēšanos un 
apkalpošanu. Pamatā šīs nozares ir mazumtirdzniecība, izmitināšana un ēdināšana, 
transports un uzglabāšana, mākslas, izklaides un atpūtas nozares, kā arī citi pakalpojumi 
(piemēram, frizētavas, skaistumkopšana utml.). Latvijā šādas nozares veido 1/5 daļu no 
visas ekonomikas.

Covid-19 krīzes ietekmē smagāk cietuši transporta un uzglabāšanas, mākslas, izklaides 
un atpūtas, kā arī izmitināšanas un ēdināšanas nozares. Tajās sniegto pakalpojumu 
apjoms 2020.gada 2.ceturksnī saruka par attiecīgi 24%, 47% un 63%, salīdzinot ar 2019.
gada 2.ceturksni. Lai arī 2.ceturksnī apjomu samazinājums bija vērojams praktiski visās 
nozarēs, tomēr atsevišķas nozares, mīkstinot ierobežojumus salīdzinoši ātri atguvās, 
piemēram, apstrādes rūpniecība, mazumtirdzniecība.

IKP dinamika
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu 
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(51) Gaisa transports
(79) Ceļojumu biroju, Tūrisma operatoru pakalpojumi
(55) Izmitināšana
(92) Azartspēles
(93) Sporta nodarbības un izklaide
(59) Kinofilmu, TV programmu un skaņu ierakstu producēšana
(90) Radošas, mākslinieciskas darbības
(56) Ēdināšanas pakalpojumi
C29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
C24 Metālu ražošana
C33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
(91) Bibliotēkas, arhīvi, muzeji
(49) Sauszemes transports
(52) Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
(60) Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
(80) Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
(53) Pasta un kurjeru darbība
C13 Tekstilizstrādājumu ražošana
(58) Izdevējdarbība
C14 Apģērbu ražošana
(50) Ūdens transports
(96) Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
C32 Cita veida ražošana
(61) Telekomunikācija
(71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi
(74) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
C28 Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
(63) Informācijas pakalpojumi
(46) Vairumtirdzniecība
(95) Mājsaimniecības priekšmetu remonts
C11 Dzērienu ražošana
(62) Datorprogrammēšana, konsultēšana
D Elektroenerģija un gāzes apgāde
C25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
(73) Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
C31 Mēbeļu ražošana
C23 Nemetālisko minerālu ražošana
(81) Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi
(78) Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
C10 Pārtikas produktu ražošana
C22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
C16 Kokapstrāde
(47) Mazumtirdzniecība
(82) Biroju administratīvās darbības
C17 Papīra izstrādājumu ražošana
(69) Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
C18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
C27 Elektrisko iekārtu ražošana
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
(F) Būvniecība
C20 Ķīmiskā rūpniecība
(77) Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
(75) Veterinārie pakalpojumi
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Nozaru attīstība 2020.Gada janvārī-augustā,
izmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Avots: CSP, Dati par kultūras, izklaides un sporta nozarēm par 2020.gada janvāri-jūniju
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Ražošanas un sniegto pakalpojumu apjomu izmaiņas, %
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Nozaru attīstības tendences un to ietekme uz darba tirgu,
2020.gada 8 mēnešos, izmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Nenoteiktība un globālās ekonomikas attīstības prognozes

  Neskaidrība par Covid-19 ietekmi uz ekonomikas attīstību ir ārkārtīgi liela, jo nav 

skaidrs, cik ilgi un plaši turpinās izplatīties koronavīruss Eiropā un Pasaulē un vai arī 

turpmāk ir sagaidāmi vairāki vīrusa uzliesmojuma viļņi.

Situācija pasaulē ir ļoti sarežģīta  

• Ekonomiskās attīstības prognozes tiek koriģētas uz leju, jo pieaug saslimstība ar 
COVID-19 visā pasaulē, īpaši Eiropā 

• OECD pieļauj, ka valdībām ik pa laikam būs jāievieš stingrāki ierobežojumi, tas 
būs kā pa viļņiem: mīkstinās, pēc tam atkal stiprinās ierobežojumus. Tas viss pēc 
OECD prognozēm var ievilkties līdz pat 2022.gadam

• Pat pēc vakcīnas izstrādes cilvēkiem visā pasaulē būs jāturpina ievērot 
distancēšanās un jālieto maskas

• Vissmagāk skartās nozares (pasažieru pārvadājumi, tūrisms, izmitināšanas un 
ēdināšanas pakalpojumi) var neatgūties tik ātri
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Galvenie globālie riski saistīti ar covid-19 pandēmiju

• COVID-19 trešā viļņa iespējamība

• Atbalsta pasākumi nedos vēlamo efektu

• Valdībām ar laiku nebūs iespējas aizņemties

• Strauji pieaugs publiskā sektora parāda līmenis, kas var novest pie globālās 
parādu krīzes

• Veselības aprūpes sistēmas nespēja un kapacitātes trūkums cīnīties pret 
COVID-19 krīzi un ārstniecības personāla trūkums visās valstīs

• Pieaugs mirstības rādītāji 
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Reālā IKP prognozes pasaules reģionos,
procentos pret iepriekšējo gadu

Avots: SVF World Economic Outlook, 2020.gada oktobris

SVF 2020.gada oktobrī pārskatīja uz leju savas 2020.gada aprīļa prognozes, paredzot 
zemāku izaugsmi dažādās pasaules valstīs un reģionos nekā sākotnēji prognozēts. 
Saskaņā ar pēdējām SVF prognozēm COVID-19 pandēmijas rezultātā pasaules ekonomika 
2020.gadā strauji saruks – par 4,4%, kas ir daudz dziļāks kritums  nekā finanšu krīzes 
laikā 2008. un 2009.gadā. Savukārt, ja COVID-19 vīrusa izplatība mazināsies un valdību 
ieviestie atbalsta pasākumi dos efektu, globālā ekonomika 2021.gadā varētu pieaugt par 
5,2%. 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020.gada rudens prognozēm situācija dažādās ES 
dalībvalstīs atšķiras. Lielākais IKP kritums 2020.gadā tiek prognozēts Dienvideiropā 
(Spānijā: -12,4%, Itālijā: -9,9%, Horvātijā: -9,6%, Francijā: -9,4%, Portugālē: -9,3%, Grieķijā: 
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-9%). Eiropas Komisija prognozē, ka arī 2021.gadā ne visas ES dalībvalstis strauji atgūsies 
no krīzes. Straujāks IKP pieaugums tiek prognozēts Dienvideiropas valstīs.

Savukārt Baltijas valstīs Eiropas Komisija prognozē IKP kritumu 2020.gadā par 4,6% 
Igaunijai, par 5,6% Latvijai un par 2,2% Lietuvai. 2021.gadā Eiropas Komisija prognozē 
straujāku izaugsmi Latvijā – par 4,9%, bet Igaunijā tiek prognozēts, ka IKP palielināsies par 
3,4% un Lietuvā – par 3%. Ja Eiropas Komisijas prognozes piepildīsies, tad pastāv risks, 
ka Latvijas galvenajās ārējās tirdzniecības partnervalstīs ekonomikas atveseļošanas 
temps nebūs tik straujš, kas var negatīvi ietekmēt arī Latvijas eksporta iespējas un 
tautsaimniecības attīstību.

Nav izslēgts, ka COVID-19 ietekme uz ekonomisko aktivitāti un finanšu tirgiem varētu 
izrādīties spēcīgāka un ilgstošāka. Šādā gadījumā, IKP kritums varētu būt vēl lielāks.

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai sagaidāms, ka 2020.gada 4.ceturksnī 
ekonomikas izaugsmes tempi atkal palēnināsies un var sasniegt 7-8% kritumu gada 
griezumā. Kopumā kritums 2020.gadā var sasniegt 5-6%.

Joprojām ir liela nenoteiktība par turpmākajām attīstības tendencēm. Saglabājoties 
ilgstošiem ierobežojumiem, ekonomikas atkopšanās 2021.gadā var būt lēnāka nekā to 
pašlaik prognozē SVF un EK. Pat ja Covid-19 vakcīna kļūst pieejama, tas prasīs laiku 
līdz ekonomiskā aktivitāte sasniegs 2019. gada līmeni. Covid-19 krīzes ietekmē zaudēts 
fiziskais, finansiālais un cilvēkkapitāls. Jaunu ražošanas struktūru atjaunošana prasīs 
laiku un ieguldījumus. Mājsaimniecības ir samazinājušas uzkrājumus. Uzkrājumu 
atjaunošana negatīvi ietekmēs pieprasījumu, globālās vērtību ķēdes joprojām kādu laiku 
būs ierobežotas. 

Pašreizējās prognozes liecina, ka kopumā 2021.gadā ekonomika varētu augt 2-5% 
robežās. Pašreizējās bāzes scenārija prognozes uzrāda 3.5% kāpumu 2021.gadā un 5% 
izaugsmi 2022.gadā. Šajā scenārijā vien 2022.gadā ekonomika sasniegs pirmskrīzes 
līmeni, bet pie pirmskrīzes izaugsmes trenda ekonomika nonāks vien 2027-2028.gadā.

Tautsaimniecības attīstības prognozes

IKP dinamika,
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
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salīdzināmās cenās, milj. EUR

Nodarbināto skaits tūkstošos,
2020-2021 % pret iepriekšējo gadu

Nozaru griezumā straujāka atkopšanās sagaidāma apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, 
IT un komercpakalpojumos. Vienlaikus vairākās nozarēs būs nepieciešams ilgāks laiks 
(pat 3-5 gadi), lai nozares atgrieztos pirmskrīzes līmenī. Īpaši sarežģīta atkopšanās būs 
transporta nozarē un ar tūrismu saistītās jomās – ēdināšanā, izmitināšanā

Ietekme uz Latvijas darba tirgu lielā mērā atkarīga no tā, cik ilgi saglabāsies  Covid-19 
izplatības ierobežošanas pasākumi. Jo ilgāk saglabāsies ierobežojumi, jo pastāv 
augstāks darbavietu zaudējumu un bezdarba pieauguma risks. Ietekme uz darba tirgu 
caurmērā ir lēnāka. Pašlaik lielā skaitā darbiniekus atlaiž galvenokārt uzņēmumi no 
krīzes tieši skartajām nozarēm, kas nesaredz iespēju atjaunot  savu darbību pilnā apjomā 
tuvākā pusgada laikā. 

Ietekme uz darba tirgu

893 895 909 910 893 886 891 902
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Bezdarba līmenis, procentos,
2020-2021 tūkstoši darba meklētāji

9.6 8.7 7.4 6.3 8.3 8.1 7.8 6.8

Kopumā nodarbināto skaits 2020.gadā varētu samazināties par 1,9% jeb 16,8 tūkst., 
salīdzinot ar 2019.gadu. Nodarbināto skaits varētu atsāk augt sākot ar 2021. gada 
pavasara/vasaras sezonu. Kopumā 2021. gadā nodarbināto skaits bāzes scenārijā (pie 
IKP pieauguma +3,5%) varētu samazināties par 0,3% jeb 7,1 tūkstoti, salīdzinot ar 2020. 
gadu. Lēnas izaugsmes scenārijā (pie IKP pieauguma +2%) – samazināties par 0,8%, 
straujas izaugsmes scenārijā – pieaugt par 1%. 

Sagaidāms, ka ātrāk varētu atgūties tās nozares, kuras Covid-19 ierobežojumi 
līdz šim ir mazāk skāruši, piemēram, būvniecības nozare un apstrādes rūpniecības 
nozares. Vienlaikus jāņem vērā, ka nodarbināto skaits var neatgriezties 2019. gada 
līmenī, ko ietekmēs gan darba procesu efektivizācija, gan darbspējīgo iedzīvotāju skaita 
samazināšanās.

Bezdarba līmenis 2020. gadā varētu palielināties vidēji līdz 8,3% (80,4 tūkstoši darba 
meklētāju). Augstāko punktu bezdarba rādītāji sasniedza 2020. gada jūlijā - bezdarba 
līmenis pieauga līdz 8,7%. Sagaidāms, ka 2021. gadā bāzes scenārijā bezdarba līmenis 
varētu samazināties līdz vidēji 7,8% (75,3 tūkstoši darba meklētāju). Lēnākas izaugsmes 
scenārijā – līdz 8,1% (78,1 tūkstoši darba meklētāju), bet straujas izaugsmes scenārijā – 
līdz 6,8% (66,2 tūkstoši darba meklētāju)



3. pielikums
Ceļa kartei par nepieciešamo 
pasākumu kopumu Covid-19 
infekcijas izplatības pārvaldīšanai
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Uzraudzības, kontroles un drošības 
ilgtermiņa mērķu īstenošanas 
principi un riski

1. ilgtermiņa mērķis. Ar uzraudzības, kontroles un drošības pasākumiem 
ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību un mazināt ar Covid-19 infekcijas izplatību 
saistītos drošības riskus.

Ar mērķi saistītie darbības principi 

1. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumu apjoms un saturs ir tieši atkarīgs 
no epidemioloģiskās situācijas¹. Šos pasākumus nodrošina uzraudzības un 
kontroles iestādes. Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, pasākumu 
īstenošanā arvien vairāk iesaistās pašvaldības, to iestādes un privātais sektors. 
Epidemioloģiskajai situācijai uzlabojoties, pakāpeniski samazinās pasākumu 
īstenošanā iesaistīto personu loks.

2. Datu uzkrāšana un analīze un datu nodošana uzraudzības un kontroles iestādēm, 
kā arī pašvaldībām tiek organizēta tā, lai nodrošinātu efektīvu informācijas 
apmaiņu atbilstoši konkrētajai situācijai. Epidemioloģiskajai situācijai 
pasliktinoties, tiek lemts par datu plašāku izmantošanu².

3. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītās iestādes plāno savu 
darbu, lai varētu sniegt nepieciešamo atbalstu par pandēmijas pārvaldīšanu 
atbildīgajai veselības nozarei, bet, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, 
paplašina sadarbību ar pašvaldībām, tai skaitā pašvaldības policiju, sociālajiem 
dienestiem un izglītības iestādēm. 

4. Jebkuri uzraudzības, kontroles un drošības pasākumi, kas ir vērsti uz Covid-19 
ierobežošanu, ir balstīti aktuālās situācijas un risku analīzē. Darbības plānošanā 
tiek izmantots risku vadības mehānisms.

5. Akcentējot pašregulācijas pieeju Covid-19 ierobežošanas pasākumu uzraudzībā 
un kontrolē, tiek veicināta izpratne, ka efektīvas Covid-19 ierobežošanas 
pamatā ir indivīdu brīvprātīga pozitīva rīcība un ka jebkādi papildu uzraudzības 
un kontroles pasākumi tiek veikti sabiedrības drošības interesēs. Noteikto 
ierobežojumu uzraudzībai un kontrolei piemērojamie pasākumi ir proporcionāli, 

¹  Epidemioloģiskā situācija tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra sēdē 
apstiprinātajā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības stratēģijā paredzētajām četrām riska kategorijām 
(2020. gada 27. oktobra protokols Nr. 64 3. §).

² Datu plašāka izmantošana ir iespējama tikai tad, ja to paredz atbilstošais regulējums.
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samērīgi un atbilst demokrātijas pamatprincipiem³. Represīvas metodes tiek 
izmantotas iespējami maz.

6. Sadarbībā ar visu nozaru ekspertiem tiek apzināti un izvērtēti riski, kas saistīti ar 
pandēmijas laikā ieviestajiem sociālajiem un ekonomiskajiem ierobežojumiem 
un to ietekmi uz cilvēku psiholoģisko un ekonomisko labklājību, lai varētu 
paredzēt potenciālos ar šiem ierobežojumiem saistītos drošības riskus un laikus 
plānotu mērķtiecīgas prevencijas darbības.

7. Tiek īstenota pastāvīga un koordinēta ārējā komunikācija gan ar sabiedrību (lai 
nodrošinātu sabiedrības informētību par ierobežojumiem un veiktajiem kontroles, 
uzraudzības un drošības pasākumiem), gan veselības un citu nozaru partneriem 
(lai efektīvi organizētu darbu, izvērtētu darba rezultātus un sniegtu priekšlikumus 
tālākai darbībai).

Ar mērķa izpildi saistītie riski 

1. Pieaug neizsekojama infekcijas izplatība sabiedrībā.

2. Dezinformācija (tai skaitā viltus ziņas).

3. Būtiski pieaug kiberdrošības un datu noplūdes, pieejamības un integritātes riski. 

4. Sabiedrība neievēro noteiktos ierobežojumus.

5. Palielinās vardarbība ģimenē (pieaug gadījumu skaits).

6. Mazinās sabiedrības uzticība kontroles, uzraudzības un drošības pasākumu 
īstenošanā iesaistītajām iestādēm.

7. Pieaug sabiedrības tolerance pret epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem.

8. Mainās noziedzības tendences.

9. Psiholoģiskā nestabilitāte.

10. Palielinās nabadzības risks.

11. Iespējamas masu nekārtības, tostarp speciālā režīma iestādēs.

³Valsts pastāvēšana un ilgtspēja, sabiedrība un katrs cilvēks demokrātiskās valsts ietvaros ir jāaizsargā 
jebkuros apstākļos, arī ārkārtējās situācijās, kad visām valsts institūcijām, iestādēm un amatpersonām 
jāorganizē savs darbs tā, lai minētais mērķis tiktu sasniegts. Ārkārtējās situācijas vadība ir Ministru kabineta 
uzdevums. Ministru kabinets izveido ārkārtējās situācijas operatīvās vadības sistēmu (https://likumi.lv/ta/
id/313400-valsts-konstitucionalo-organu-darbibas-pamatprincipi-arkarteja-situacija).
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2. ilgtermiņa mērķis. Covid-19 pandēmijas laikā nodrošināt uzraudzības, 
kontroles un drošības pasākumos iesaistīto iestāžu darbības nepārtrauktību.

Ar mērķi saistītie darbības principi 

1. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumu īstenošanā iesaistītās iestādes 
īsteno tādu darba organizācijas modeli, lai pēc iespējas mazinātu risku funkciju 
nepārtrauktai izpildei.

2. Iestāžu ietvaros tiek nodrošināta atbilstoša iekšējā komunikācija, lai pilnveidotu 
personāla zināšanu līmeni par epidemioloģiskās drošības pamatprincipiem, 
nodarbinātajiem izpildot pamatfunkcijas, kā arī veicot Covid-19 ierobežojumu 
kontroli un uzraudzību. Iekšējā komunikācija tiek nodrošināta, lai pastāvīgi 
informētu nodarbinātos par prioritātēm saistībā ar Covid-19 ierobežošanu un 
izmaiņām iestādes darbībā.

3. Epidemioloģiskajai situācijai pasliktinoties, uzraudzības, kontroles un drošības 
pasākumu īstenošanā arvien vairāk iesaistās pašvaldības, to iestādes un 
slimnīcas. Tiek veikti mērķtiecīgi pasākumi, lai aizsargātu un mazinātu 
uzraudzības, kontroles un drošības pasākumu īstenošanā iesaistīto nodarbināto 
inficēšanās riskus.

4. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumos iesaistītās iestādes tiek 
nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu, materiāli tehniskajiem līdzekļiem, 
personāla resursiem un apmācību, lai pasargātu nodarbināto veselību un 
neradītu risku, ka iestāžu pamatfunkciju izpilde tiek apdraudēta. Iestādes ir 
nodrošinātas ar finanšu resursiem, tai skaitā atlīdzībai par darbu paaugstinātās 
slodzes un riska apstākļos4.

5. Iestādes strādā atbilstoši skaidrai prioritāšu sistēmai, kas paredz konkrētu 
kārtību, kā iestādes organizē darbu papildu pienākumu un ierobežota personāla 
resursu apstākļos.

6. Ierobežotu resursu apstākļos iestādes izvērtē iespēju izmantot tehnoloģijas, 
ieviest jaunus digitālos risinājumus, kā arī izmantot citu nozaru piedāvātos 
tehnoloģiskos vai digitālos risinājumus. 

7. Iestādes izvērtē iespējas piesaistīt privāto sektoru atsevišķu uzdevumu izpildei, 
piemēram, apsardzes komersantus vai loģistikas kompānijas, kā arī iespēju 
robežās iesaistīt nevalstisko sektoru atbalsta sniegšanā. 

8. Lai izvairītos no inficēšanās riska, iestādes (atbilstoši iespējām) nodrošina 
nodarbinātajiem attālināta darba iespējas.

4Attiecībā uz piemaksu piešķiršanu pašvaldību nodarbinātajiem tiek izstrādāts regulējums, lai paredzētu 
vienotus kritērijus to piešķiršanai.
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Ar mērķa izpildi saistītie riski 

1. Augsta iestāžu nodarbināto saslimstība ar Covid-19.

2. Nodarbinātajiem nav iespējas pašizolēties, neapdraudot savus ģimenes locekļus.

3. Nepietiekams individuālo aizsardzības līdzekļu apjoms.

4. Covid-19 diagnosticēšanas mehānisms nav pietiekami operatīvs un nenodrošina 
nodarbināto atgriešanos amata pienākumu pildīšanai nekavējoties.

5. Nav definētas iestādes darbības prioritātes un ar to saistītais resursu sadalījums, 
organizējot ikdienas darbu Covid-19 apstākļos.

6. Uzraudzības, kontroles un drošības pasākumu īstenošanā neiesaistās visas 
institūcijas, kuru kompetencē ir šie pasākumi.

7. Nav izstrādāts rīcības plāns papildu cilvēkresursu piesaistei Covid-19 apstākļos.

8. Nav izveidoti un aprobēti īpaši starpiestāžu un starpnozaru sadarbības 
mehānismi, organizējot darbu Covid-19 apstākļos.

9. Nepietiekams nodrošinājums ar tehniskajiem resursiem attālinātajam darbam.

10. Izdegšanas sindroma pazīmju pieaugums nodarbinātajiem.

11. Nepietiekams finansējums, lai nodrošinātu papildu cilvēkresursu piesaisti un 
virsstundu apmaksu.

12. Ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, jo īpaši Baltkrievijas Republikā, var palielināt 
nelegālās migrācijas spiedienu uz ārējās sauszemes robežas, kā arī iespējamo 
patvēruma pieprasījuma gadījumu skaitu gan uz Latvijas–Krievijas, gan uz 
Latvijas–Baltkrievijas robežas.
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