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Covid-19 vakcinācijas plāns

Kopējie dati uz 19.04.

Avots: NVD

Veselības Ministrija

• Līdz 18.04. izlietotas 210133 vakcīnu devas

• Nedēļā 12.04.-18.04. izmantotas vairāk nekā 30737 
vakcīnu devas

• Vidēji šajā intervālā izmantots 4 391 vakcīnu devu 
dienā

• Vismaz vienu devu saņēmuši 11,66% Latvijas 
iedzīvotāju vecumā virs 16 gadiem
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Iepriekšējās kalendārās nedēļas dati

Veselības Ministrija

Vakcinācijas 

datums

Ārstniecības 

iestādes 

darbinieks 

Ārstniecības 

persona 

Izglītības 

iestāžu 

darbinieks 

Persona ar 

hroniskām 

slimībām 

SAC darbinieks/klients

Persona 

vecumā virs 60 

gadiem

Citas personas Kopā

4/12/2021 39 82 84 729 21 1,189 249 2,393

4/13/2021 61 188 323 1,051 14 1,648 309 3,594

4/14/2021 177 319 961 1,620 182 2,448 544 6,251

4/15/2021 197 415 911 1,385 381 1,782 494 5,565

4/16/2021 203 442 1,545 988 84 1,347 2,743 7,352

4/17/2021 14 66 469 331 40 647 3,406 4,973

4/18/2021 6 14 251 36 0 135 167 609

Kopā 697 1,526 4,544 6,140 722 9,196 7,912 30,737
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Saņemtais, izmantotais, atlikumi

Uz 19.04. plkst. 8:00

• Pagājušās nedēļas ĢĀ pasūtījumi līdz 80 devām pilnībā apmierināti ar Moderna, apjoms 
virs 80 devām papildināts ar Vaxzevria.

• AZ 2. devas pārcelšana no 9. nedēļas uz 12. nedēļu
• Lielāks medicīniskais efekts
• Lūgums nepiemērot saplānotajiem pierakstiem

Veselības Ministrija

kopā atvests 280 245

kopā izmantots 210 133

rezerve noliktavā 34 834

no tā:

Janssen 4 800 aizturēta izplatīšana

Moderna 15 630 otro devu rezerve

Vaxzevria (AstraZeneca) 2 680 otro devu rezerve

Comirnaty (piegādāts Latvijā 18.04.2021) 11 724 vakcinācijai nākošajā nedēļā

faktiski iestādēs uz nedēļas beigām 9 701

nodots izvadāšanai nākamai nedēļai 25 577

vakcinācijai ĀI un ĢĀ praksēs (kopā 703 iestādes) 35 278
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Dalījums pa iestāžu tipiem

Veselības Ministrija

606 Ģimenes ārstu 
prakses, 78068, 38%

82 Ārstniecības 
iestādes, 92015, 44%

3 Klīniskās 
universitātes slimnīcas, 

37798, 18%

Ģimenes ārstu prakses Ārstniecības iestādes Klīniskās universitāšu slimnīcas
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Lielie vakcinācijas centri

Veselības Ministrija

Iest Pakalpojuma sniedzējs
Izlietots 
16.04

Izlietots 
17.04

Izlietots 
18.04

Izlietots
KOPĀ

Atlikumi

Rīga (Ķīpsalas halle) Veselības centrs 4 1,060 1,060 0
Rīga (ATTA centrs) VCA 2,010 1,306 3,316 0
Cēsis Vizuālā diagnostika 373 172 545 0
Rēzekne Rēzeknes slimnīca 390 390 0
Daugavpils Medexpert PLUS 312 219 531 139
Jelgava VCA 640 456 1,096 0
Liepāja L.Atiķes doktorāts / VCA 701 701 0
Jūrmala VCA 600 533 1,133 0

3,250 5,131 391 8,772 139

Devas tikai no esošajiem AstraZeneca
uzkrājumiem lielajās ārstniecības 
iestādēs.

NB! Vakcīnas pārvietot starp iestādēm 
var tikai atsevišķos gadījumos. 
Lieltirgotavu iesaiste apgrūtināta.
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Lielie vakcinācijas centri turpmāk – ar pierakstu

• Vakcinācijas centri strādās pēc pieraksta 
• Pieteikšanās analoģiska vakcinācijas 

kabinetam
• Manavakcina.lv / 8989
• Iespēja izvelēties konkrētu datumu un laiku

Veselības Ministrija
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Tuvākās vakcīnu piegādes, devas

Veselības Ministrija
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V grupas atvēršana 

Veselības Ministrija

• No 20. aprīļa plānots uzsākt V 
prioritārās grupas vakcinēšanu

• Nozaru ministrijas iesniedz 
apstiprināšanai MK atbilstošo 
organizāciju vai uzņēmumu un 
profesiju vai amatu sarakstus

• Nozaru ministrijas iesniedz VM 
prioritāro grupu personu 
sarakstus, kas tiks 
augšupielādēti ViVaT sistēmā

• Tiklīdz ir augšupielādēti saraksti, 
tiks uzsākta vakcinācijas 
process

V prioritāri vakcinējamā grupa

Izglītības iestāžu darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, ir ciešā saskarē ar 
izglītojamiem (izņemot pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.–6. klašu 
pedagogus un darbiniekus, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar 
bērniem)

Operatīvo dienestu darbinieki, t. sk. valsts un pašvaldību policisti; robežsardzes 
darbinieki; VID operatīvie darbinieki, muitnieki; VUGD darbinieki

Ieslodzījuma vietu pārvaldes/Valsts probācijas dienesta darbinieki

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki

Nacionālie bruņotie spēki (t. sk. Zemessardze)
Kritiski svarīgie energoapgādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
komersanti
Saeimas kritiski svarīgie darbinieki
Latvijas Bankas kritiski svarīgie darbinieki
Kritisko tirgus uzraudzības iestāžu darbinieki
Satiksmes nozares kritiski svarīgie darbinieki
Kritiski svarīgie kultūras jomas pārstāvji
Vides aizsardzības sektoram kritiski svarīgie darbinieki
Bāriņtiesu, sociālo dienestu un sociālās aprūpes centru kritiski svarīgie darbinieki, 
kā arī psihologi, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar klientiem
Kritiski svarīgie ūdenssaimniecību darbinieki
Zinātniskie darbinieki, kas strādā ar koronavīrusiem, citiem patogēniem vīrusiem 
un eksperimentālajiem dzīvniekiem, kā arī izstrādā jaunas vakcīnas
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V grupa: kolektīvu vakcinācija

Veselības Ministrija
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V grupa: iespējama arī individuālā pieteikšanās vakcinācijai

Veselības Ministrija



Uzsākta vakcinācija mājās

Veselības Ministrija

✓ Tiek uzsākta vakcinācija mājās iedzīvotājiem ar smagiem kustību 
traucējumiem

✓ Iedzīvotāji, kuri kustību traucējumu dēļ nevar nokļūt ārstniecības 
iestādē, martā tika aicināti pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem vai pa 
tālruni 8989, lai reģistrētu mājas vakcinācijas nepieciešamību. 

✓ Kopumā pa tālruni 8989 mājas vakcinācijai pieteicās aptuveni 700 
iedzīvotāji, savukārt pie ģimenes ārstiem – aptuveni 900 iedzīvotāji

✓ 26 pakalpojuma sniedzēji ieguvuši tiesības nodrošināt vakcināciju mājās

✓ aptuveni 49% no visiem mājās vakcinētajiem iedzīvotājiem ar smagiem kustību traucējumiem 
ir Rīgā un 51% citās Latvijas pilsētās

✓ Vakcināciju iecerēts veikt 2 nedēļu laikā, iepriekš sazinoties – pieteikšanās turpinās



ViVaT:
Vienotais vakcinācijas tīkls

&

uzlabots

MANAVAKCINA.LV portāls

Veselības Ministrija
1
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Manavakcina.lv: ērta & ātra pieteikšanās vakcīnai

VAKCINĀCIJAS 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM: 

ViVaT

IEDZĪVOTĀJIEM: 

jauns Manavakcina.lv portāls

Veselības Ministrija Covid-19 vakcinācijas plāns

✓ Saintegrēti ĀI/ĢĀ kalendāri ar 
ViVaT

✓ Informācija par iedzīvotāju 
piederību prioritārajai grupai

✓ Vakcinācijas fakta reģistrēšana 
E-veselībā

✓ Ērta sistēma vakcīnu 
pasūtīšanai

✓ Iespēja pieteikties vakcīnai

✓ Iespēja pārliecināties par savu 
piederību atvērtajām 
prioritārajām grupām

✓ Iespēja izvēlēties vakcinācijas 
vietu & laiku



ViVaT darbības uzsākšana

Veselības Ministrija

✓ Tehniski gatava no 19. aprīļa

✓ Pakāpeniski tiek atvērti vakcinācijas kalendāri 
ārstniecības iestādēs

✓ Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību arī vairāk 
iespēju pierakstīties vakcinācijai ĀI kalendāros

✓ Tuvākās 2 nedēļas pastiprinātas uzmanības (hypercare) režīms

✓ Uz 2021.g. 19. aprīļa 22:00 sistēmā reģistrēti 375 pieraksti, no atvērtām 2 600 pieraksta 

iespējām  



✓ Ja jūsu prioritārā grupa vēl nav 
atvērta, tad ir iespēja 
pieteikties vakcīnai pret Covid-
19 vai labot savu pieteikumu

Manavakcina.lv: iepriekšējā pieteikšanās tiem, kuru 
prioritārās grupas vēl nav atvērtas
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✓ Sistēma identificē piederību 
prioritārajai grupai

✓ Ārstniecības personāls

✓ Pēc medicīniskām indikācijām

✓ Iedzīvotāji 70+

✓ Iedzīvotāji ar hroniskām slimībām

✓ Iedzīvotāji 60+

✓ Pedagogi

✓ un citas prioritārās grupas

✓ Ja jūsu prioritārā grupa ir 
atvērta, tad ir iespēja pieteikties 
vakcinācijai
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Manavakcina.lv: ērta & ātra pieteikšanās vakcīnai & 
vakcinācijas vietai & laikam atvērtajām grupām

JĀNIS BĒRZIŅŠ:

123456-12345
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Regulārie blakusparādību ziņojumi

• 12.04. – 18.04.2021. saņemti 79 blakusparādību ziņojumi par COVID-19 
vakcīnām (gadījumu skaits uz 100 vakcīnu devām 0,44)

7 ziņojumi par būtiskām BP (2 gadījumos izsaukta NMP, vienā gadījumā bijušas 
sūdzības par nespēku, paaugstinātu temperatūru, atkārtotu vemšanu; otrā 
gadījumā paaugstināts asinsspiediens un elpas trūkums nelielas fiziskas slodzes 
laikā otrajā dienā pēc vakcinācijas) 
Nav saņemti jauni ziņojumi par nāves gadījumiem

• Ziņoto gadījumu skaits pret vakcinētajām devām (18.04.2021.):

Veselības Ministrija



Paldies
par uzmanību!

20.04.2021.


