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✓ Pašlaik, pie pašreizējiem 14 dienu un 7 dienu kumulatīvajiem inficēšanās rādītājiem 
uz 100 000 iedzīvotājiem,  OVG grupas piedāvātā scenārija otrā soļa 
īstenošana noteikti nav atbalstāma, jo tas būtiski paaugstina risku turpmākam 
inficēšanās rādītāju kāpumam. 

✓ Pašlaik nav sasniegts scenārijā noteiktais mērķis – kumulatīvais 14 dienu 
inficēšanās gadījumu skaits ne augstāks par 320, tieši pretēji šis rādītājs 
pēdējo nedēļu laikā ir pieaudzis, līdz ar to Ministru kabinetam, lai konsekventi 
ievērotu savus iepriekšējos lēmumus, tai skaitā par tā saukto “luksofora principu”, 
nav pamata lemt par OVG grupas piedāvātā scenārija otrā soļa īstenošanu. 

✓ Jāatgādina, ka ekspertu grupa jau pirms MK lēmuma pieņemšanas par OVG grupas 
piedāvātā scenārija pirmo soli norādīja, ka šī scenārija īstenošana palielinās SARS-
CoV-2 koronovīrusa izplatības riskus, kā arī tas nav sabalansēts kompromiss starp 
ietekmēm uz koronovīrusa izplatību un sabiedrību/tautsaimniecību.

✓ Otrā soļa pasākumu ietekme uz tautsaimniecību nav būtiska, jo tie skar nozares ar 
zemu pievienotās vērtības īpatsvaru tautsaimniecībā, nodarbinātības uzlabojums 
būs, bet ne ievērojams.



SPĒKĀ ESOŠAIS LUKSOFORA PRINCIPS



2021.gada februāra sākumā Ministru kabinets pieņēma 
zināšanai Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo 
ziņojumu par tā saukto “luksofora principu, kurā kā 
robežvērtība ierobežojumu mīkstināšanai minēts rādītājs 
200 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu 
laikā, kas joprojām ir liels gadījumu skaits. 

Tomēr pie šāda gadījuma skaita būtu iespējams precīzāk 
noteikt un uzraudzīt kontaktpersonas (ģimenes ārsti, 
Veselības inspekcija) un pietiekami efektīvi izsekot 
infekcijas izplatības ķēdes un identificēt iespējamos 
infekcijas avotus (indeksa gadījumu). Pašlaik Latvija nav 
pat tuvu šim rādītājam.

SPĒKĀ ESOŠAIS LUKSOFORA PRINCIPS



Ekspertu grupa iesaka turpmākos lēmumus par Covid-19

ierobežojošajiem pasākumiem balstīt uz sekojošiem diviem

principiem:

1) atšķirīga pieeja attiecībā uz pasākumiem, kuri ierobežo

aktivitātes iekštelpās un ārpus telpām;

2) atšķirīga pieeja attiecībā uz ierobežojošiem pasākumiem

pašvaldībās ar zemiem inficēšanās rādītājiem un pašvaldībām ar

augstiem inficēšanās rādītājiem – tajos gadījumos, kad tos

iespējams īstenot bez pasākuma jēgu un mērķa sasniegšanu

deformējošas ietekmes.

Šāda pieeja sniedz iespēju rīkoties pietiekami piesardzīgi un

pakāpeniski, bet vienlaikus mērķtiecīgi, monitorējot inficēšanās

rādītāju izmaiņas.



Attiecībā uz vakcinācijas procesu ekspertu grupas ieteikums ir:

1) arī turpmāk iespēju robežās un atbilstoši vakcīnu pret Covid-

19 pieejamībai izmantot “brīvās rindas” principu;

2) vairāk pievērst uzmanību un motivēt seniorus un riska grupas

vakcinēties pret Covid-19 saslimšanu;

3) domāt par «izņēmumiem» vakcinētajām personām;

4) izvērtēt iespēju dažādu vakcīnu iegādi un pieejamību vairāk

pieskaņot sabiedrības viedoklim par vakcīnu prioritārām izvēlēm.

IETEIKUMI VAKCINĀCIJAS PROCESA 
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