
3.grupa – D variants

1. Ņemot vērā izaicinājumus un problēmas, kas dotajā brīdī dažādās sabiedrības grupās
ir aktuālas, kā Jūs vērtējat, cik iespējama ir D scenārija ieviešana, sākot ar 6.aprīli?

Ir pierādīts, ka sekas ir gan augstai pandēmijai un augstai mirstībai, gan ierobežojošiem
pasākumiem. Tomēr ierobežojošiem pasākumiem ir mazāk sliktas sekas.

2. Kādi ir galvenie riski no dažādo sabiedrības grupu aktuālo problēmu un vajadzību
viedokļa raugoties, ar ko valdībai jārēķinās, ja ar 6.aprīli tiek ieviests D scenārijs?
Lūdzam, atsevišķi izvērtēt riskus a.ģimenēm ar bērniem, b.senioriem, c. personām ar
īpašām vajadzībām (invaliditāti, hroniskām slimībām, ar īpašas aprūpes
nepieciešamību), d. personām ar psihiskām saslimšanām, e. vienas personas
mājsaimniecībām, f. Jauniešiem, g.bezdarbniekiem

a) ģimenēm ar bērniem paliek spēkā būtiski ierobežotas iespējas saņemt atbalstu, turpinās
multitāskings ar darbu no mājām+attālinātajām mācībām; ir iespējams, ka pieaug vardarbības
ģimenē risks.

b) seniori - izolācija un vientulība (bet tas ir arī tagad); digitālo prasmju trūkums var ierobežot
piekļuvi pakalpojumiem, pensijai u.c.

c) personas ar īpašām vajadzībām - izolācija un vientulība (bet tas ir arī tagad); jautājums par
aprūpes kvalitāti, iespējami vēl nozīmīgāki mobilitātes ierobežojumi;

d) ar psihiskām saslimšanām ir nopietni riski, jo hroniskais stress un izolācija var radīt
“toksisku” efektu;

e) vienas personas mājsaimniecībām - var spekulēt, ka šie cilvēki ir vairāk raduši būt
pašpietiekami; tajā pašā laikā - izolācijas un vientulības risks arī būs pieaugošs.

f) jaunieši – VPP viens pētījums reprezentatīvā izlasē rāda, ka vecumā līdz 25 gadiem pirmā
ārkārtas stāvokļa laikā pieauga emocionāla vardarbība partnerattiecībās, jaunākiem cilvēkiem
nav krīzes pieredzes, tādēļ ir mazāk psiholoģisko resursu šādu situāciju pārvarēšanai

g) bezdarbnieki ir ļoti neaizsargāti, sevišķi ilgstošie bezdarbnieki. Būtu jādomā par sociālās
aizsardzības pasākumiem, lai bezdarbnieki nepaliek pavisam bez ienākumiem (pagarināt
bezdarbnieka statusu, palīdzība ilgstošajiem bezdarbniekiem).

h) bezpajumtnieki un cilvēki ar nedrošu mājokli - būtu nepieciešams pasekot līdzi, kas notiek
ar šo grupu

i) par transporta ierobežojiem - katra 3.pietura sabiedriskajam transportam nozīmē, ka tiek
samazināts pieturu skaits jeb transports katrā pieturā apstājas retāk, nodrošinot, ka visas
pieturas ir nosegtas? Mēs rosinam no šīs idejas tomēr atteikties, cilvēku neapmierinātība
jebkurā gadījumā būs, loģiskas jēgas tam nav, dažiem var būt vispār liegtas pārvietošanās
iespējas. Šeit drīzāk jābūt aktīvai komunikācijai, kas aicina vienkārši neizmantot sab.
transportu.

3. Kādi ir priekšnoteikumi no dažādo sabiedrības grupu aktuālo problēmu un vajadzību
viedokļa raugoties, lai D scenārijs būtu ieviešams un noturams trīs nedēļas? Lūdzam,
atsevišķi izvērtēt priekšnoteikumus a.ģimenēm ar bērniem, b.senioriem, c. personām
ar īpašām vajadzībām (invaliditāti, hroniskām slimībām, ar īpašas aprūpes
nepieciešamību), d. personām ar psihiskām saslimšanām, e. vienas personas
mājsaimniecībām, f.jauniešiem, g.bezdarbniekiem



Jāsagatavo visi atbalsta pasākumi pirms scenārija ieviešanas, aktīvi tie jākomunicē, vēršoties
pie attiecīgajām sociālajām grupām un regulāri par tiem jāatgādina visas trīs nedēļas, kamēr
ierobežojumi ir spēkā.

Ierobežojumiem jābūt 1) loģiskiem, proti, tieši saistītiem ar sasniedzamo mērķi, 2) ieviestiem
pēc savas būtības, nevis formāli (visiem vienādi), 3) to, ko prasa, jāspēj sistemātiski un
konsekventi kontrolēt (nevis tukši draudēt, bet arī kontrolēt (piemēram, robežas šķērsošanā),
kā arī rosināt solidaritāti - savstarpējs atbalsts noteikumu ievērošana, pozitīvā veidā sekmēt
pilsonisku līdzdalību noteikumu ievērošanā, 4) nekavējošiem atbalsta pasākumiem pēc
noklusējuma (piem., ja taxi šoferis nevar no pirmdienas nodrošināt savus pakalpojumus, tad
no pirmdienas ir pabalsts+kredīta brīvdienas automātiski). Finanšu zaudējumos jādalās, piem.,
bankām nesaņemot procentus kredīta brīvdienu laikā.

Izglītībā, ja tā ir pilnībā attālināta, jāpanāk vienota plānošana/darba dalīšana tiešsaistes stundu
sagatavošanā un vadīšanā. Bērniem jādod tādi uzdevumi, kas neprasa vecākiem kļūt par bērna
skolotājiem. Oligāti paredzēt laiku attiecību veidošanai, atjaunošanai un uzturēšanai. Atbalsta
pasākumu nodrošināšana bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Šie jautājumi ir svarīgi visā
attālināto mācību laikā, ne tikai D scenārijā.

4. Kas ir galvenie ieguvumi un zaudējumi dažādām sabiedrības grupām, ja valdība ar
6.aprīli ievieš D scenāriju? Lūdzami izvērtēt ieguvumus un zaudējumus a.ģimenēm ar
bērniem, b.senioriem, c. personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti, hroniskām
slimībām, ar īpašas aprūpes nepieciešamību), d. personām ar psihiskām
saslimšanām, e. vienas personas mājsaimniecībām, f. Jauniešiem, g.bezdarbniekiem

Ieguvumi, iespējams, sabiedrībai no epidemioloģiskā viedokļa.

Zaudējumi visās grupās – psiholoģiskās kontroles trūkums, sociālā un emocionālā atbalsta
trūkums, darba un finanšu stress, medicīnas pakalpojumu nepieejamība

5. Kā D scenārija ieviešana jau ar 6.aprīli ietekmēs minēto sabiedrības grupu:
a. Ienākumus
b. Psihoemocionālo labklājību, vardarbības un paškaitējuma līmeni
c. Pieeju resursiem, kas nepieciešami mājsaimniecību pamatvajadzību

nodrošinājumam

Ja valsts pilnvērtīgi aizvieto ienākumus tām iedzīvotāju grupām un uzņēmumiem, kuru
darbība tiek negatīvi ietekmēta un valdība sniedz papildus materiālo atbalstu zemo ienākumu
grupām, tad vismaz ienākumu ziņā nevajadzētu būt negatīvai ietekmei.

Nav datu, uz kuru pamata spriest par ietekmi uz iepriekš minētām grupām. Varm pieņemt, ka
noteikti riska grupā būs tie, kuriem jau ir vai ir iepriekš bijuši psihiskās veselības traucējumi.
Arī tie, kuri ir komunikablas personības, kam ļoti svarīgi sociālie kontakti. Tie, kuri smagāk
pārcieš izolēšanos, ja vēl tas saistās ar naidīgumu un jaunāku vecumu.

Jautājumi, salīdzinot dažādo scenāriju ieviešanas iespējas

6. Ja sabiedrībai tiktu dotas iespējas balsot par scenārijiem turpmākai Covid-19
ierobežošanai pēc 6.aprīļa, par kuru no scenārijiem, Jūsuprāt, sabiedrības vairākums
balsotu – a. par bāzes scenāriju, kas paredz esošā ierobežojumu kursa turpināšanu līdz
maija beigām vai 1.jūnijam, b. par D scenāriju, kas paredz striktus ierobežojumus
turpmākās trīs nedēļas neatkarīgi no Covid-19 inficēto skaita šobrīd, lai pēc tam
dzīvotu nedaudz brīvāk?

Sabiedrībai nevajadzētu sniegt iespējas balsot, ņemot vērā sociālo atmosfēru, informācijas
neskaidrību, un nespēju sniegt nekādas garantijas par turpmāko Covid vadības stratēģiju.
Politisko atbildību nevar dalīt ar sabiedrību. Iebilstam pret šādu jautājuma uzstādījumu -
balsot par datumiem, kamēr uzmanība jāpievērš saslimstības dinamikai.



7. Ar kuru brīdi, Jūsuprāt, sabiedrības vairākums drīzāk atbalstītu D scenārija ieviešanu
– a. ar šo brīdi, ja sabiedrībai tiek izskaidrots pamatojums D scenārija
nepieciešamībai, b. tad, ja strauji augtu inficēto un hospitalizēto personu skaits,
līdzīgi kā Igaunijā?

Nevaram atbildēt uz šo jautājumu.

Jautājumi par D scenārija ieviešanas iespējām brīdī, kad strauji ir audzis Covid-19 inficēto
un hospitalizēto skaits

8. Kādi ir galvenie riski, ieguvumi un zaudējumi no dažādo sabiedrības grupu aktuālo
problēmu un vajadzību viedokļa raugoties, ja D scenārijs tiek ieviests brīdī, kas strauji
ir audzis inficēto un hospitalizēto personu skaits, līdzīgi kā Igaunijā? Vai riski,
ieguvumi un zaudējumi ir identiski tiem, kas būs, ja D scenāriju ievieš no 6.aprīļa?
Lūdzam, atsevišķi izvērtēt riskus, ieguvumus un zaudējumus a.ģimenēm ar bērniem,
b.senioriem, c. personām ar īpašām vajadzībām (invaliditāti, hroniskām slimībām, ar
īpašas aprūpes nepieciešamību), d. personām ar psihiskām saslimšanām, e. vienas
personas mājsaimniecībām, f.  Jauniešiem, g.bezdarbniekiem

Galvenais risks ir ne-gatavība dažādu atbalsta formu sniegšanai, nespēja pārvaldīt stratēģisko
komunikāciju un līdz ar to sabiedrības ne-līdzestība.

9. Kā D scenārija ieviešana brīdī, kad strauji ir audzis Covid-19 inficēto un hospitalizēto
skaits ietekmēs minēto sabiedrības grupu:

a. Ienākumus
b. Psihoemocionālo labklājību
c. Pieeju resursiem, kas nepieciešami mājsaimniecību pamatvajadzību

nodrošinājumam

Pieņemot, ka šāds lēmums tiek pieņemts novēloti un valsts aparāts nav gatavs proaktīvi reaģēt
uz dažādām atbalsta formas nepieciešamībām, negatīvi tiktu ietekmēta ikviena no sociālajām
grupām visos trīs rādītājos. Ja slimnīcu kapacitāte neizturētu, psiholoģiskās sekas sabiedrībā
arī būtu traumējošas.

10. Vai un kādi papildus kompensējošie pasākumi būs nepieciešami minētajām
sabiedrības grupām, ja tiks ieviests D scenārijs, ņemot vērā publisko resursu fiskālās
robežas un pēc iespējas sadalot kompensējošo pasākumu slogu starp dažādām
iesaistītajām pusēm? Lūdzam, atsevišķi izvērtēt kompensējošo pasākumu
nepieciešamību a.ģimenēm ar bērniem, b.senioriem, c. personām ar īpašām
vajadzībām (invaliditāti, hroniskām slimībām, ar īpašas aprūpes nepieciešamību), d.
personām ar psihiskām saslimšanām, e. vienas personas mājsaimniecībām, f.
Jauniešiem, g.bezdarbniekiem

Diennakts psiholoģiskās konsultācijas tālrunis pieejams visiem.
Ir jāapsver sadarbība ar Wolt un BoltFood un citiem līdzīga rakstura pārtikas piegādātājiem,
valsts pārtikas piegādes servisa nodrošināšanai konkrētām riska grupām (senioriem, personām
ar īpašām vajadzībām/psihiskām saslimšanām), mazinot nepieciešamību iepirkties klātienē.
Front-line darbiniekiem ikdienas psihologa konsultācijas pēc noklusējuma, automātiski
pieejamas no darba vietas, bez nepieciešamības pieteikties un gaidīt (nevis psihoterapija, bet
gan psiholoģiskā konsultēšana un krīzes palīdzība).


