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Novērtējuma uzdevums:

▪ Novērtēt stingru ierobežojuma scenārija sekas un
turpmākās rīcības iespējas infekcijas izplatības kontrolei

OPERATĪVĀS VADĪBAS GRUPAS 
NOTEIKTAIS MĒRĶIS



Ietekmes uz Covid-19 izplatību novērtēšanai:  Ģirts Briģis, Elīna Dimiņa, 
Anda Ķīvīte-Urtāne, Ludmila Vīksna 

Sabiedrības iespējamās attieksmes novērtēšanai: Ivars Austers, Klāvs 
Sedlenieks, Inta Mieriņa, Inese Šūpule, Ingūna Ēlere, Zigurds Zaķis  

Sociālo seku un ietekmes uz sabiedrību novērtēšanai: Andris Šuvajevs, 
Baiba Bela, Baiba Martinsone, Feliciāna Rajevska, Ņikita Bezborodovs

Ietekmes uz ekonomisko aktivitāti novērtēšanai: Gundars Bērziņš,  Kārlis 
Vilerts, Mārtiņš Āboliņš

Darba rezultāts ir ekspertu viedoklis, kas formulēts īsā termiņā un
balstoties uz to datu un zināšanu apjomu, kāds uzdevuma veikšanas brīdī
bija pieejams.

Tas nav ieteikumi par atsevišķiem pasākumiem vai to izmaiņām, bet
viedoklis par scenārijiem un atsevišķu pasākumu efektivitāti un
būtiskumu.

EKSPERTU GRUPAS SASTĀVS  UN DARBA 
REZULTĀTS



IETVER:

- Stingru ierobežojumu scenārija kvalitatīvu
novērtējumu

- Ierobežojošo pasākumu strukturētu novērtējumu

Scenārija vērtēšanā ietvertās dimensijas:

- D scenārija īstenošanas iespējamība un lietderība
pašreizējā un būtiski augstāka inficēšanās gadījumu skaita
pieauguma situācijā

- D scenārija īstenošanas iespējamā ietekme uz sabiedrības
attieksmi, sabiedrības labklājību un tautsaimniecību

- Turpmākās rīcības scenāriji pēc D scenārija

NOVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA (1)



Ierobežojošo pasākumu strukturēts novērtējums:

▪ Kvalitatīvs novērtējums pēc četriem kritērijiem:

1) Novērtējums par pasākuma efektivitāti vīrusa izplatības mazināšanas mērķa
sasniegšanai

2) Novērtējums par to, kā sabiedrība ierobežojumu pieņems un akceptēs

3) Novērtējums par būtiskākajām sociālām sekām, ko ierobežojums radīs

4) Novērtējums par ierobežojuma ietekmi uz tautsaimniecību

Ilglaicīguma novērtējums - Vai konkrētais ierobežojošais pasākums

var pastāvēt 3 nedēļas situācijā, ja Covid-19 izplatība sabiedrībā nav
kritiski augsta (kumulatīvais rādītājs robežās starp 350-450, D

scenārijs tiek īstenots proaktīvi)

▪ Kompensējošo pasākumu nepieciešamība

▪ Ieteikumi ierobežojumu precizēšanai

NOVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA (2)



✓ Ar D scenāriju iespējams straujš vīrusa izplatības līmeņa samazinājums, bet
rezultātu noturīgumam būtisks ir tas ierobežojošo pasākumu kopums, kas tiek
īstenots pēc tam.

✓ Pēc D scenārija var sekot mīkstāki ierobežojumi nekā šobrīd, atvieglojot
kontaktus sadzīvē, bet vienlaikus jāsaglabā būtiski ierobežojumi ceļošanai un
stingra ceļotāju kontrole.

✓ Lēmums par D scenāriju ir politiska izvēle, kura būtu noteikti iedarbināma pie
pašlaik noteiktajiem VM ziņojumā minētajiem kritērijiem.

✓ Ilgtermiņa risinājums ir tikai vakcinācija

✓ Latvijas sabiedrība var droši dzīvot savā «burbulī» pie situācijas, kurā slimības
gadījumus var uzskatīt par sporādiskiem (daži, atsevišķi uzliesmojumi), ko
nodrošinātu vakcinācija (70% aptvere), kontrolēta pārrobežu ceļošana, jaunu
celmu ievešanas minimizēšana un laba epidemioloģiskā uzraudzība (contact
tracing u.c.).

✓ Izolācijas taktika attiecībā uz inficētajiem un iespējami inficētajiem īstenojama
tikai pie zema saslimstības līmeņa, kurā iespējams izsekot katram gadījumam,
un kurā nav nekontrolējamas slimības izplatības, kā arī pie ļoti augsta
testēšanās līmeņa iedzīvotāju vidū. Otrkārt, Latvijā nav iespējama tik
ierobežota un kontrolēta pārrobežu ceļošana

✓ Jebkura scenārija ietekmes uz vīrusa izplatību drošākai un ticamākai
prognozēšanai nepieciešama matemātisko modeļu izmantošana

SCENĀRIJA NEPIECIEŠAMĪBA UN IETEKME 
UZ COVID-19 IZPLATĪBU



Papildus pasākumu ietekme ir vīrusa izplatību ir pozitīva, īpaši: pārtraukt 
visus starptautiskos pasažieru pārvadājumus (gaiss/zeme/ūdens), lai 
mazinātu jaunu vīrusa variantu izplatību.

Sabiedriskā transporta izmantojamo pieturvietu ierobežojums (3 kilometri 
līdz nākamai atļautajai pieturai) varētu nebūt pietiekami efektīvs, 
vienlaikus varētu radīt būtisku neizpratni sabiedrībā kopumā un 
nesamērīgu ierobežojumu veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti

Būs grūti kontrolēt attālināti veikto pasūtījumu izpildes nosacījumu 
ievērošanas kontroli

Diskutējams ir jautājums par risinājumu apturēt mācību procesa norisi 
klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Novados 
ar zemāku infekcijas līmeni, ja tiek ievēroti stingri drošības pasākumi, 
mācības varētu tikt turpinātas

Ražojošās nozares un to loģistikas pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, 
kuri var strādāt attālināti, tas būtu jādara

PASĀKUMU IETEKME UZ COVID-19 
IZPLATĪBU UN IETEIKUMI



Scenāriju iespējams īstenot tad, ja redzamas pazīmes, ka situācija pasliktinās 
un tikai kopā ar labi plānotiem un koordinētiem atbalsta pasākumiem

Scenārijs jāievieš, ja apzināmies, ka slimnīcu kapacitāte britu vīrusa darbības 
rezultātā tiks pārsniegta. Pārējie apsvērumi mazāk svarīgi

Ja D scenāriju ievieš pie augstiem saslimstības rādītājiem - sagaidāma gan lielāka 
sabiedrības izpratne par ierobežojumu nepieciešamību, bet no otras puses -
pārmetumi valdībai par nespēju to prognozēt un novērst.

Iespējamie riski: neliels nemieru risks, atsevišķi aktīvas nepakļaušanās piemēri, 
neapmierinātības pieaugums, īslaicīga uzticēšanās mazināšanās valdībai un 
ekspertiem

Kategoriski pret striktiem ierobežojumiem – apm. 3-5% sabiedrības

Iebildumi pret striktiem ierobežojumiem – apm.20% sabiedrības

Stingrus ierobežojumus neatbalstīs cilvēki, kas ir fiziska darba strādnieki vai 
uzņēmēji un pašnodarbinātie, cilvēki ar vidējo speciālo vai vidējo izglītību, ap 40-55 
gadus veci, kam mājās sarunvaloda ir krievu, visticamāk – cilvēki ar bērniem skolas 
vecumā un jaunāki

Izpausmes: neapmierinātība sociālajos tīklos, parakstu vākšana

Kā novērst?: komunikācija par pasākumu nepieciešamību, skaidri mērķi utt., īpaši skaidrojumi krievvalodīgajiem; būtiski ir 
atbalsta pasākumi uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem kā arī tiem, kas zaudē darbu. 

Ieguvumi: straujāka ekonomikas atlabšana, netiek pārslogota slimnīcas, 
slimnīcu kapacitāte neatņem vietas citām slimībām

Zaudējumi: īstermiņā ienākumu zudums, uzņēmējdarbības traucējumi, 
diskomforts, spriedze sabiedrībā, īslaicīga uzticēšanās mazināšanās

D SCENĀRIJA NEPIECIEŠAMĪBA UN IETEKME 
UZ SABIEDRĪBAS ATTIEKSMJU VEIDOŠANOS



Ģimenēm ar bērniem – ‘multitāskings’ ar darbu no mājām + attālinātajām 
mācībām; iespējams, pieaug vardarbības ģimenē risks

Senioriem – izolācija un vientulība (ir arī tagad); digitālo prasmju trūkums 
var ierobežot piekļuvi pakalpojumiem, pensijai u.c. 

Personas ar īpašām vajadzībām - izolācija un vientulība (ir arī tagad); 
aprūpes kvalitāte, iespējami nozīmīgāki mobilitātes ierobežojumi 

Personas ar psihiskām saslimšanām - hroniskais stress un izolācija var 
radīt “toksisku” efektu; 

Jaunieši – vecumā līdz 25 gadiem ir grūtāk tikt galā ar krīzi dēļ krīžu 
pieredzes trūkuma un mazākiem psiholoģiskiem resursiem šādu situāciju 
pārvarēšanai

Bezdarbnieki – ļoti neaizsargāti, īpaši ilgstošie bezdarbnieki. Nepieciešami 
sociālās aizsardzības pasākumi, lai bezdarbnieki nepaliek pavisam bez 
ienākumiem (pagarināt bezdarbnieka statusu, palīdzība ilgstošajiem 
bezdarbniekiem). 

Bezpajumtnieki un cilvēki ar nedrošu mājokļa situāciju –
nepieciešama padziļināta izpēte 

D SCENĀRIJA IETEKME UZ SOCIĀLO 
UN PSIHOEMOCIONĀLO LABKLĀJĪBU



Priekšnoteikumi D scenārija ieviešanai:

▪ Iepriekš izstrādāts atbalsta pasākumu kopums

▪ Ierobežojumi loģiski, saistīti ar sasniedzamo mērķi, ieviesti pēc būtības, 
nodrošināta ierobežojumu īstenošanas kontrole

Ieguvumi – epidemioloģiskie ieguvumi sabiedrībai 

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

Nepieciešamie kompensējošie atbalsta pasākumi:

▪ Diennakts psiholoģiskās konsultācijas tālrunis pieejams visiem

▪ Sadarbība ar Wolt un BoltFood un citiem 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, pieejamas no darba vietas, bez nepieciešamības pieteikties 
un gaidīt

D SCENĀRIJA IETEKME UZ SOCIĀLO 
UN PSIHOEMOCIONĀLO LABKLĀJĪBU



ATSEVIŠĶU PASĀKUMU IETEKME UZ 

SOCIĀLO UN PSIHOEMOCIONĀLO 
LABKLĀJĪBU

Ieteikums atteikties no šādu pasākumu plānošanas:

• Transporta līdzekļa pieturas vietas pilsētā un piepilsētā 
neatrodas tuvāk par 3 km (katra 3.pietura) viena no otras 
– negatīvi ietekmēs to cilvēku spēju nokļūt līdz darbam, kuri 
turpina darbu klātienē arī pie D scenārija 

• Taksometra pārvadājumi tiek veikti vienam pasažierim

Īpaši jādomā par cilvēkiem, kas var strādāt attālināti, bet 
kuriem ir bērniem pirmsskolas un skolas vecumā, kā arī tie, 
kas ir aprūpētāji citiem savā mājsaimniecībā.
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No ekonomikas viedokļa, piedāvātais D scenārijs būtiski neatšķiras no esošās 

situācijas, bet tas radīs nozīmīgu ietekmi uz atsevišķām nozarēm

Nebūtu pieļaujami ierobežojumi eksportējošo nozaru darbībai, piemēram, 

rūpniecība, lauksaimniecība un eksporta pakalpojumi, kas nav saistīti ar tūrismu. 

Tāpat ir nepieciešams nodrošināt loģistikas nozaru darbību un pieeju tirgiem

Lielākais risks ekonomikai ir tas, ka pasākumi nav pietiekoši efektīvi COVID-19 

ierobežošanās un tie ir jāturpina ilgāk, jo ekonomiskos ierobežojumus ir vieglāk 

ieviest un kontrolēt nekā sociālos ierobežojumus.

Pētījumi parāda (SVF, 2021) ka ātrāki un gudrāki ierobežošanas pasākumi 

samazina to nepieciešamo ilgumu, un ļauj ātrāk atjaunot ekonomisko aktivitāti, 

tādējādi samazinot zaudējumus ekonomikā

No uzņēmēju puses ir svarīgi, ka ir precīzi definēts ierobežojumu ilgums. Ir jābūt 

pārliecībai, ka plānā ietvertie pasākumi un to kontroles mehānismi būs 

pietiekami epidemioloģisko mērķu sasniegšanai.

Uz 3 nedēļām esošie ekonomikas atbalsta instrumenti, visticamāk, ir pietiekami.

SCENĀRIJA IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU



Visvairāk cietīs tirdzniecība, nepārtikas preču tirdzniecība,

it īpaši degvielas tirdzniecība, tūrisms un transports, kā arī

dažādi individuālie, izglītības un veselības aprūpes

pakalpojumi (ambulatorie pakalpojumi).

Pilnībā aizliedzot starptautiskos pasažieru pārvadājumus 
tiek ietekmēta nozīmīga eksporta nozare un tajā ir risks 
zaudēt ilgtermiņa konkurētspēju un tirgus daļas, it īpaši 
avio pārvadājumos, ja citās valstīs šādi ierobežojumi 
netiek ieviesti.

Precīzus apgrozījuma un pievienotās vērtības krituma 
aprēķinus nozarēs tik īsā termiņā nevar veikt. Tam 
nepieciešama detalizēta operatīvā informācija un aprēķini 
par nozares uzņēmumu tekošo apgrozījumu/situāciju

ATSEVIŠĶU PASĀKUMU IETEKME UZ 
TAUTSAIMNIECĪBU



GALVENIE EKSPERTU GRUPAS SECINĀJUMI 
PAR D SCENĀRIJU

✓Ar D scenāriju iespējams straujš vīrusa izplatības līmeņa samazinājums,
bet rezultātu noturīgumam būtisks ir tas ierobežojošo pasākumu kopums,
kas tiek īstenots pēc tam.

✓Pēc D scenārija var sekot mīkstāki ierobežojumi nekā šobrīd, atvieglojot
kontaktus sadzīvē, bet vienlaikus jāsaglabā būtiski ierobežojumi ceļošanai
un stingra ceļotāju kontrole.

✓Ilgtermiņa risinājums ir tikai vakcinācija.

✓D scenārijs ir īstenojams tikai tad, ja situācija pasliktinās, un tikai
kontekstā ar atbilstošiem atbalsta pasākumiem vairāk skartajām
sabiedrības grupām, izlīdzinot krīzes slogu

✓Īstermiņā sagaidāms uzticēšanās kritums valdībai un neapmierinātības
pieaugums, tomēr kopumā saglabājoties sociālajam mieram

✓Ja lēmums tiek pieņemts savlaicīgi un valsts pilnvērtīgi aizvieto
ienākumus tām iedzīvotāju grupām un uzņēmumiem, un valdība sniedz
papildus materiālo atbalstu zemo ienākumu grupām, tad vismaz ienākumu
ziņā nevajadzētu būt negatīvai ietekmei

✓D scenārija ietekme uz ekonomiku ir būtiska transporta, nepārtikas preču
tirdzniecības un pakalpojumu nozarēm



IZVĒLES PAR SCENĀRIJIEM

!!! Jebkādu ierobežojumu mīkstināšana ar augstu varbūtību palielinās 
Covid-19 izplatību sabiedrībā

Ja paliekam pie esošajiem ierobežojumiem, ir vairākas iespējas:
A neseko Covid-19 izplatības pieaugums, bet jārēķinās, ka Latvijā ilgstoši var 
nākties saglabāt esošos ierobežojumus. Straujam gadījumu skaita samazinājumam 
(pie esošās vakcinācijas aptveres) vēl nav pienācis laiks, jo pārsvarā slimo 
darbspējīgie iedzīvotāji, kas nav vakcinācijas mērķa grupa.

B seko Covid-19 inficēto skaita pieaugums, jo strauji izplatās jaunie varianti un 
aktīvi nonākam pie D scenārija, bet tas notiek reaktīvi ar smagākām sekām.

C seko neliels un ilgstošs samazinājums.

D scenārijs nodrošinātu straujāku samazinājumu (vai sliktākā gadījumā 
apturētu ar jauniem variantiem saistītu pieaugumu), tomēr tas rada risku, ka pēc 3 
nedēļām atverot daļu pasākumu, sekos atkal kāpumi. 
Pastāv arī iespēja, ka 3 nedēļu laikā samazinājums būs nenozīmīgs, bet būtiski būs 
pildīt noteikumu, ka tie ir īstermiņa stingrie ierobežojumi, kuri tiek periodiski 
atkārtoti, ja noteiktā laikā nesasniedzam mērķa gadījumu skaitu. 

Stingrāku ierobežojumu ieguvums, visticamāk, būs laiks, lai panāktu 
labāku vakcinācijas aptveri un katrs nākamais kāpums būtu salīdzinoši 
nenozīmīgāks, kā arī iespēja kontrolēt un lokalizēt vīrusa izplatību.



Skaidra, zinātniski pamatota, vizuāli uztverama komunikācija, kas
raksturo slimības attīstību, ilustrēt ar piemēriem no dzīves par infekcijas
izplatīšanos

Skaidrs situācijas apraksts: esam šeit, epidemioloģiskā situācija tāda,
vakcīnu nav. Ja turpināsim tā, kā tagad, ņemot vērā jaunās versijas,
Latvija ātri izvirzīsies pirmajā desmitniekā nāves gadījumu skaita ziņā. Ja
ir D scenārijs, tad mūsu aprēķini rāda, ka līdz aprīļa beigām mums ir
tāds līmenis, kas nozīmē, ka mēs varēsim atļauties mazināt.

Ierobežojumu pārskatīšanai un jebkuram lēmumam ir jābūt
skaidrā saistībā ar luksoforu, t.i., šīs darbības nav voluntāras
iegribas, bet skaidra, saprātīga plāna daļa. BET luksoforam jābūt ar
vairāk gradācijām un iespējams – citām krāsām, R kritērija izmantošana,
kā intuitīvi saprotama.

Valdība zina, ko dara, ir vienojušies, ka tas ir pareizi

Skaidrojums, ka samazinās riski, palielināsies plānojamība un
mazināsies izmaksas ilgtermiņā

Vēlams, lai to komunicētu eksperti, zinātnieki

KĀ KOMUNICĒT IZŠĶIRŠANOS STARP 
SCENĀRIJIEM?



Galvenie vēstījumi:

▪ Solidaritāte, vienlīdzība

▪ Atbildība, nākotnes veidošana, skaidrs plāns

▪ Ja gribam normālu vasaru, lai rudenī bērni var normāli iet skolā, visiem jāpiedalās

▪ Valdības mērķis nav kādu sodīt vai ierobežotu, bet panākt, lai mēs varētu būt brīvāki

vēlāk

▪ Nav alternatīvas, ja ir kritiska saslimstība

▪ Šis nav tikai Latvijas jautājums, citās valstīs notiek tas pats, ārējie riski turpina
pastāvēt vai pat pieaug

Fakti, dati, kas sabiedrībai jāzina:

▪ Skaidrs kvantificējams rādītājs

▪ Skaidrs rīcības plāns

▪ Skaidri atbalsta pasākumi

▪ Vienas pieturas aģentūra – zvanu centrs, caur kuru risināt problēmas

▪ Skaidri vēstījumi , kas notiks ja ierobežojumus neievēros

▪ Covid-19 mājas lapas uzlabošana (Jaunzēlandes piemērs), t.sk. iespējas caur to sniegt
priekšlikumus nepieciešamiem uzlabojumiem

Runas personas:

▪ Eksperti, zinātnieki, mediķi (piem., Uga Dumpis, bet jābūt vairāk, kas to pauž, lai nav

tikai viens, kam uzbrukt, jo tiem uzticas vairāk nekā politiķiem.

▪ Vienkāršie cilvēki – māsiņas, jaunie rezidenti, kas ir “frontes līnijā” vai kas ir paši

pārslimojuši.

Komunikācijas kanāli:

▪ Iespēja komunicēt un pārspriest aktuālos jautājumus tiešsaistes formātos

KĀ KOMUNICĒT D SCENĀRIJU?



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

www.pkc.gov.lv

@LVnakotne


