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Uz 2021.gada 1.jūniju

14 DIENU REĢISTRĒTO INFICĒŠANĀS GADĪJUMU 
KUMULATĪVAIS SKAITS UZ 100 000 IEDZĪVOTĀJU

SAMAZINĀTS, VĒLAMS NE VAIRĀK KĀ 200

Novērtējuma uzdevums:

▪ Novērtēt scenārija sekas un turpmākās rīcības iespējas
infekcijas izplatības kontrolei

Ekspertu grupas uzdevums nav bijis piedāvāt
alternatīvu scenāriju

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 ļoti 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 scenāriju un atsevišķu pasākumu efektivitāti un būtiskumu.

EKSPERTU GRUPAS SASTĀVS  UN DARBA 
REZULTĀTS



Ietver:

Scenārija kvalitatīvu novērtējumu

Ieteikumus atsevišķu ierobežojumu precizēšanai attiecībā uz
pirmajiem diviem no piedāvātajiem soļiem

Scenārija vērtēšanā ietvertās dimensijas:

▪ Kvalitatīvs novērtējums pēc četriem kritērijiem:

1) Novērtējums par ierobežojumu mīkstināšanas scenārija ietekmi uz
vīrusa izplatības mazināšanas mērķa sasniegšanu

2) Novērtējums par to, kā sabiedrība ierobežojumu mīkstināšanu
uztvers un reaģēs uz ierobežojumu mīkstināšanu

3) Novērtējums par ierobežojumu mīkstināšanas ietekmi uz sabiedrības
sociālo un psihoemocionālo labklājību

4) Novērtējums par ierobežojumu mīkstināšanas ietekmi uz
tautsaimniecību

NOVĒRTĒJUMA METODOLOĢIJA



Vai šī brīža epidemioloģiskā situācija Latvijā ir atbilstoša, lai ieviestu
būtiskus atvieglojumus?

Nē. Ne būtiskus. Pēdējās nedēļas laikā ir apstājies reģistrēto gadījumu skaita
samazinājums, B 7.1.1. varianta īpatsvars ir virs 40%, kas tuvojas situācijai
Lielbritānijā 2021. gada sākumā, vakcinācijas aptvere vēl nevar ievērojami
mazināt risku visā sabiedrībā, kaimiņvalstīs un vairākās Eiropas valstīs
novērojama nelabvēlīga epidemioloģiskā situācija.

Vai 6.aprīlis ir atbilstošs termiņš scenārija ieviešanas uzsākšanai,
ņemot vērā, ka B.1.1.7 vīrusa celms kļūst dominējošs un pastāv risks
citu vīrusa celmu ienākšanai un izplatībai Latvijā?

Visticamāk, ka līdz 6.aprīlim netiks sasniegts rādītājs 200. Lai šādu mērķi
sasniegtu, turpmākās 12 dienas vidēji dienā reģistrēto gadījumu skaits
nedrīkstētu pārsniegt 202 gadījumus dienā. Pēdējo 14 dienu laikā vidējais
gadījumu skaits ir lielāks par 500

SCENĀRIJA ĪSTENOJAMĪBA NO COVID-19 
IZPLATĪBAS VIEDOKĻA



Kāds būtu minimālais inficēšanās gadījumu skaita slieksnis, kas ļautu sākt

mīkstināt vīrusa izplatību ierobežojošos pasākumus?

200 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem 14 dienu laikā nav “evidence based”, tā ir

iepriekš valdības pieņemtā un komunicētā robežvērtība, kas atbilst vidēji 270

gadījumiem dienā, kas joprojām ir liels gadījumu skaits. 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). Iepriekš pieņemtā robežvērtība (200)

nav pretrunā ar šobrīd ECDC nosaukto pāreju starp dažādiem līmeņiem, ja tiek

ņemta vērā mirstība. Šobrīd rādītājs atbilst sarkanajam līmenim (25.03.2021.). Arī

pēc starpvalstu salīdzinājuma ceļojuma ierobežojumiem, kas ņem vērā pozitivitātes %,

Latvija ir sarkana.

Vai 6.aprīlis ir atbilstošs termiņš scenārija ieviešanas uzsākšanai, ņemot vērā, ka

B.1.1.7 vīrusa celms kļūst dominējošs un pastāv risks citu vīrusa celmu

ienākšanaiun izplatībai Latvijā?

Visticamāk, ka līdz 6.aprīlim netiks sasniegts rādītājs 200. Lai šādu mērķi sasniegtu,

turpmākās 12 dienas vidēji dienā reģistrēto gadījumu skaits nedrīkstētu pārsniegt 202

gadījumus dienā. Pēdējo 14 dienu laikā vidējais gadījumu skaits ir lielāks par 500

SCENĀRIJA IETEKME UZ COVID-19 
IZPLATĪBU



Kāds ir Jūsu viedoklis par OVG grupas scenārijā piedāvāto pakāpenisko soļu

pieeju, tai skaitā paredzot katra soļa ilgumu trīs nedēļas? Vai trīs nedēļas ir

pietiekami ilgs laiks, lai novērtētu ierobežojumu mīkstināšanas ietekmi?

Zinātniskie raksti rāda, ka 3-4 nedēļas ir periods, kur var sākt novērot ietekmi, bet

pētījumi pārsvarā veikti par pasākumu ieviešanu nevis atvieglojumiem. Piekrītam

pakāpeniskuma principam (pakāpeniskai ierobežojumu atcelšanai).

Vai attālums starp piedāvātajiem inficēšanās gadījumu skaita robežsliekšņiem ir

korekts?

Ekspertu rīcībā nav zinātniski pamatotas informācijas par šo robežsliekšņu

pamatojumu. Visi šie robežskaitļi ir īpaši augsta riska diapazonā.

SCENĀRIJA IETEKME UZ COVID-19 
IZPLATĪBU



Kurus ierobežojumus (to jomas) no vīrusa izplatības risku viedokļa noteikti

nevajadzētu mīkstināt vai atcelt, pirms tiek sasniegts noteikts inficēšanās

gadījumu skaits?

Pulcēšanās iekštelpās (tas sevī ietver tirdzniecības vietas u.c.). ‘No infekcijas

izplatīšanās riska viedokļa’, jāņem vērā ne tikai inficēšanās iespēja noteiktos

apstākļos, risku mazinošu pasākumu esamība (epid.drošības protokoli), riskam

pakļauto personu skaits, bet arī atvieglojuma iespējamā ietekme uz iedzīvotāju

mobilitāti. Jebkuri risku mazinoši pasākumi ir nozīmīgi, bet mobilitātes pieaugums var

veicināt, gadījuma skaita pieaugumu tuvākajā nākotnē. Ņemot vērā laika nobīdi,

mobilitātes uzraudzība ir būtisks priekšnoteikums, jo pasākumi samazina risku tikai

līdz noteiktam līmenim un tieši atkarīgi no to ievērošanas.

Kas būtu tie ierobežojumi (to jomas), kuri no vīrusa izplatības risku viedokļa

būtu mīkstināmi vai atceļamivispirms?

Pulcēšanās nelielās grupās ārtelpās (piemēram, 2 mājsaimniecību ietvaros).

SCENĀRIJA IETEKME UZ COVID-19 
IZPLATĪBU



Inficēšanās gadījumu skaits 400 ir ļoti augsts līmenis un
divas reizes pārsniedz iepriekš noteikto robežvērtību, kas pēc
‘luksofora principa” definēts kā “ļoti augsts risks”.

Tā ir situācija, pie kuras gadījumu izsekojamība, nav
iespējama, kontaktpersonas statuss tiek piešķirts ļoti lielam
iedzīvotāju skaitam, un varbūtība, ka ārpus mājas,
sabiedriskās vietās uzturas neatpazīti slimības izplatītāji, ir
augsta.

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA PIRMO SOLI



Apsverami ierobežojumu mīkstināšanas pasākumi (pie
atbilstoša infekcijas izplatības līmeņa)

Pulcēšanās divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās (līdz 10 cilvēkiem) 

Nodarbības ārtelpās (līdz 10 cilvēkiem) jauniešiem un pusaudžiem, kuri pakļauti 

sociālās atstumtības riskam, personām ar atkarībām (pēc reģionālā principa), 

individuālās konsultācijas telpās, 

Interešu izglītība/ profesionālās ievirzes izglītība ārtelpās grupās (līdz 10

cilvēkiem

Piketi un gājieni līdz 10 cilvēkiem

Piesardzīgi apsverami ierobežojumu mīkstināšanas pasākumi 
(pie atbilstoša infekcijas izplatības līmeņa)

Izglītība pēc reģionālā principa - klātienē 1-6.klase, 12.klase, iekštelpās

Izglītība pēc reģionālā principa un rotācijas princips 7.-11.klasei (divas dienas nedēļā 

klātienē), stundas ārtelpās; individuālās konsultācijas telpās

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA PIRMO SOLI



Augsta riska pasākumi

Darbojas visas tirdzniecības vietas, t.sk. ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības 

organizēšana (brīvdienās tirdzniecības centros ar platību virs 7000 m2 strādā 

tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku barības, optikas preču veikali, aptiekas, 

grāmatnīcas un pakalpojumu sniegšanas vietas(piem. ķīmiskā tīrītava, apavu 

remonts, banku filiāles)

Tirdzniecības centru atvēršana saistās ar vērā ņemamu risku (faktiski būtu 

pārceļams uz 2.soli) (iekštelpas, liels skarto iedzīvotāju loks (apmeklētāji, darbinieki), 

kontaktpersonu loka noteikšanas iespējas ierobežotas, var veicināt vispārējas 

mobilitātes pieaugumu (tirdzniecības vietas/rajoni, sabiedriskais transports, vietas 

ēdiena līdzņemšanai). Slimībai raksturīgs liels asimptomātisku gadījumu īpatsvars, 

tāpēc ir liela varbūtība, ka pie lielas cilvēku plūsmas veikalu apmeklē neatpazīti 

slimības izplatītāji.

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA PIRMO SOLI



14 dienu kumulatīvais uz 100’000iedz. nepārsniedz 320 (aprīļa beigas) 

Ekspertu rīcībā nav informācija par robežvērtības 320 pamatojumu

Augsta riska ierobežojumu mīkstināšanas pasākumi (pie
atbilstoša infekcijas izplatības līmeņa)

Pulcēšanās divu mājsaimniecību ietvaros telpās (līdz 10 cilvēkiem) – pie gadījumu

skaita 320 iekštelpās – ļoti augsts risks.

Profesionālajā izglītība - profesionālā kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamā

profesionālā praktiskā satura apgūšana telpās, klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem)

Ēdināšana ārtelpās – pie 320 – riskanti, pie mazākas saslimstības – ar drošības

protokoliem

Tirdzniecības centri arī brīvdienās strādā pilnā apjomā – pie 320 – nē, ne pilnā

apjomā.

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA OTRO SOLI



Piesardzīgi apsverami ierobežojumu mīkstināšanas pasākumi 
(pie atbilstoša infekcijas izplatības līmeņa)

• Profesionālajā izglītība - profesionālā kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamā

profesionālā praktiskā satura apgūšana telpās, klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem)

• Muzeju/ bibliotēkas/kultūrvietas apmeklējums individuāli (25 m2 uz cilvēku) – jā,

ar skaidru drošība protokolu, iepriekšēju pierakstu, anketasaizpildīšanu

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA OTRO SOLI



Apsverami ierobežojumu mīkstināšanas pasākumi (pie 
atbilstoša infekcijas izplatības līmeņa)

• Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni klātienē grupās (līdz 10 cilvēkiem),

centralizēto eksāmenu kārtošana (līdz 10 cilvēkiem) vienreizējs, kontrolējams

pasākums

• 9.klases obligātie diagnosticējošie darbi 27.-29.aprīlī klātienē grupās (līdz 10

cilvēkiem ) vienreizējs, kontrolējams pasākums

• Bēres līdz 10 cilvēkiem, ārtelpās (bez 2 mājsaimniecību ierobežojuma), bez bēru

mielasta

• Praktiskās braukšanas apmācības AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesību

iegūšanai, un noslēguma pārbaudījuma kārtošana

• Atcelt ierobežojumus praktiskās mācībām dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un

aviācijas apakšnozarē, pasažieru pārvadājumu, kravu pārvadājumu un bīstamo

kravu pārvadājumu jomā, kas nepieciešamas C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE,

TRAM, TROLkategorijas un bīstamo kravu pārvadāšanai – pēc iespējas attālināti

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJA OTRO SOLI



Piedāvātais scenārijs ierobežojumu mīkstināšanai pilnībā 

neatbilst MK apstiprinātajam luksoforu principam un tam 

atbilstošajiem ierobežojošiem pasākumiem

Kāda ir varbūtība, ka, pilnībā ieviešot OVG grupas piedāvāto scenāriju, jūnija sākumā

tiek sasniegts inficēšanās gadījumu skaits – 200 gadījumi vai mazāk?

varbūtība ir ļoti zema

Kāda ir varbūtība, ka, pilnībā ieviešot OVG grupas piedāvāto scenāriju, aprīļa beigās

inficēšanās gadījumu skaits sasniegs 320 gadījumi vai mazāk?

varbūtība ir zema.

Kāda ir varbūtība, ka ieviešot pirmo soli, aprīlī sāk būtiski pieaugt vīrusa izplatība un

inficēšanās gadījumu skaits un ir nepieciešams atcelt mīkstinātos pasākumus/pieņemt

vēl stingrākus ierobežojumus?

Ja atļauj tikai tikšanos ārtelpās, vīrusa izplatība varētu arī nepieaugt. Ja atļauj

iespēju tikties iekštelpās – pieaugumam ir liela varbūtība.

VIEDOKLIS PAR SCENĀRIJU NO VĪRUSA 
IZPLATĪBAS VIEDOKĻA



Politiskā izšķiršanās starp atbalstu:

a. apm.30% sabiedrības, kuri uzskata, ka ierobežojumi ir stingri un sagaida 
atvieglojumus pēc 6.aprīļa, un 

b. citiem 30% sabiedrības, kuri uzskata, ka ierobežojumi ir pārāk vāji un būs 
vīlušies pēc 6.aprīļa

Sabiedrība gaida atvieglojumus, daži domā, ka tie jau pieņemti, BET:

▪ pārāk ātrus atvieglojumus var nesaprast un uztvert, ka riski ir pārlieku 
lieli – satrauktos kopumā ~ 30-40%, īpaši vecie cilvēki 

▪ sagaidāma sabiedrības polarizēšanās, jo ierobežojumi, ar kuriem 
cilvēki nav apmierināti, dažādām sabiedrības grupām ir atšķirīgi

▪ ja strauji palielinātos inficēto skaits, atbalsts atvieglojumiem 
mazinātos, sabiedrība koriģētu arī savu rīcību (mazāk ietu uz veikaliem 
pat, ja tie būtu atvērti).

Daļa atbalstītu iespējami lielus atvieglojumus pie jebkuriem 
nosacījumiem (netic, ka reāli skaitļi ir tik augsti un situācija ir tik nopietna, ~ 
20% – tie lielākoties ir 44-55 gadus veci, pašnodarbinātie un strādnieki, kas 
strādā fizisku darbu)

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS ATTIEKSMJU VIEDOKĻA 



Lēmuma pieņemšanā jāņem vērā, ka:

▪ Ārkārtas situācijas izsludinātais laiks dabiski uzliek datumu, uz ko
cilvēki liek cerības, tāpēc nepieciešama rīcība

▪ Kritiski svarīga ir skaidra un profesionāla komunikācija. Nepareiza vai
nepilnīga komunikācija izraisīs papildu spriedzi

▪ Sociālo mediju radītais iespaids ir negatīvāks nekā realitāte

▪ Atcelt ierobežojumus tikai tāpēc, ka sabiedrībai tie ir neērti vai

nepatīkami, nav ieteicams. Tas var pat paplašināt neievērošanas
slieksni.

Pakāpeniskuma princips kā stratēģija ir pareizs un sabiedrībai
būtu atvieglojums

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS ATTIEKSMJU VIEDOKĻA 



Jāpārskata balanss OVG piedāvājuma pirmajos soļos, jo:

1) ļoti gaida mazo klašu mācības klātienē, bērnu dārzu pieejamību
visiem, bet ne tik daudz atvieglojumus dažādos izglītības
līmeņos

2) sabiedrība var nesaprast visu veikalu atvēršanu – pārāk radikāls
solis. Tai jābūt ne tik straujai un, iespējams, ne pirmajā solī. Lielākā

nozīme ir celtniecības un dārza (tehnikas) preču, apģērba un

apavu veikalu atvēršanai, lietām, kuras grūti nopirkt attālināti.

3) sociālā spriedze mazināma, ja tiks dota iespēja tikties divām
mājsaimniecībām (kaut vai ārā). Tas atbilst sabiedrības gaidām

Izšķiršanās starp to, kas ir prioritāte:

– Izglītības atvieglojumiem - lielākā ilgtermiņa ietekme uz 
sabiedrību (bērni iegūst kvalitatīvu izglītību, netiek psiholoģiski 
traumēti kontaktu trūkuma dēļ, vecāki var atgriezties darbā), 

– Tirdzniecības ierobežojumu mīkstināšanai – ekonomiskā ietekme,

– Kontaktēšanās ierobežojumu mīkstināšanai – sabiedrības psiho-
emocionālā ietekme. 

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS ATTIEKSMJU VIEDOKĻA 



▪ Prioritāri pārskatīt ierobežojumus, kuru pamatojumu grūti izskaidrot no 
epidemioloģiskā viedokļa un kuri netiek ievēroti:

▪ Pārskatīt epidemioloģiski mazāk riskantus ierobežojumus, kurus ir grūti 
izpildīt un kuri rada spriedzi:

Pārtikas piegāde mājās, palīdzība vecākiem (piem., lampiņas ieskrūvēšana) un sociāli 
motivēti palīdzības apmeklējumi, aukle, apmeklējumi sīkiem, steidzamiem remontdarbiem 

▪ Pastiprināt pasākumus drošības noteiktumu ievērošanai darba vietās:

Nepieciešams izstrādāt pasākumu kompleksu, kura mērķis ir samazināt infekcijas 
izplatīšanos darba vietās – piemēram, pastiprinot prasības, kontroles pasākumus un veidot 

citus drošu uzvedību veicinošus mehānismus (vadlīnijas, pamatprincipi, uzticības tālrunis 
u.t.t.). Līdzās tam ir svarīgi komunikācijā paskaidrot, kāpēc tas ir svarīgi, kā to darīt un 

organizēt utml. 

▪ Ierobežojumi tūrisma ceļojumiem 

Šos ierobežojumus sabiedrība atbalsta visvairāk, taču vienlaikus par tiem parādās 
informācija medijos, tie netiek kontrolēti 

▪ Pārskatīt ierobežojumus, kuru samērīguma pamatojumu grūti izskaidrot no 
epidemioloģiskā viedokļa:

Muzeju, izstāžu zāļu apmeklēšana
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OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS ATTIEKSMJU VIEDOKĻA 



Scenārijs nav atbalstāms, jo:

1) trūkst pamatojuma, kāpēc nepieciešama ierobežojumu atcelšana,
ja esam augsta epidemioloģiskā riska zonā

2) trūkst pārliecinošs pamatojums, kāpēc neievērojam MK
apstiprināto luksofora principu

3) ņemot vērā tendences Eiropā, nav pamata uzskatīt, ka,
mazinot ierobežojumus, tiks samazināti saslimstības
rādītāji

4) scenārijs neveido sistemātisku pasākumu kopumu

4) priekšlikumiem ir daži būtiski trūkumi

Kopumā priekšlikumi ir nekonsekventi un nesamērīgi:

1) Visa veida tirdzniecība ir atļauta, kamēr turpina pastāvēt
stingri ierobežojumi kontaktiem starp mājsaimniecībām

2) Izceltas atsevišķas uzņēmējdarbības nišas, kamēr jautājumi 
par sociāliem pakalpojumiem vai noteiktām 
tautsaimniecības nozaru grupām nav skatīti

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS VAJADZĪBU VIEDOKĻA 



Drošības pasākumu mīkstināšana atbilst sabiedrības

nogurumam no ilgstošiem ierobežojumiem, TAČU:

1) pastāv bažas, ka sociālie un psiholoģiskie ieguvumi būtu
īslaicīgi

2) ierobežojumu ietekme uz iedzīvotāju psiholoģisko noturību un
dzīves kvalitāti jāvērtē, domājot par sliktāko scenāriju, kad

saslimstība strauji pieaug

3) starptautiska salīdzinoša pētījuma dati ļauj droši prognozēt, ka

psiholoģiskā trauma pie dramatiski augstiem saslimšanas
apmēriem būs vēl lielāka

Ierobežojumiem uz psiholoģisko noturību ir pierādīta 
salīdzinoši zemāka ietekme, nekā augstai COVID-19 

saslimstībai

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS VAJADZĪBU VIEDOKĻA 



Ierobežojumu mīkstināšana attiecībā uz izglītības procesu, ir

apsverama, BET:

1) pedagogiem jābūt vakcinētiem un regulāri testētiem

2) nodarbības drīkst apmeklēt tikai ar negatīviem Covid-19 testiem,

kas veikti 1x nedēļā (Dānijas pieredze)

3) jāprecizē reģionālais princips (vai tas attiecas uz kumulat. 14

dienu gadījumu skaitu zem 400 vai zem 250)

4) IZM un pašvaldībām jānodrošina reģionālā principa uzraudzība

Principi, uz kuriem jābalsta scenārijs:

▪ Konsekvence - apstiprinātais luksafora princips un Reģionālais princips

▪ Samērīgums - kontaktu ierobežojumi nedrīkst būt stingrāki kā
mazumtirdzniecībai

▪ Balanss regulējuma detalizācijas pakāpē

▪ Atbalsts tiem, kurus ierobežojumi joprojām skar

OVG PIEDĀVĀTĀ SCENĀRIJA VĒRTĒJUMS NO 
SABIEDRĪBAS VAJADZĪBU VIEDOKĻA 



Ņemot vērā procesus tautsaimniecībā un uzņēmējdarbībā, kā arī uzskatot pašreizējo

ierobežojošo pasākumu ietekmes uz tautsaimniecību apjomu par 100%, kā Jūs

vērtējat, cik būtisku ietekmi uz tautsaimniecību atstās katrs no ierobežojumu

mīkstināšanas soļiem?

Arī no ekonomiskā skatpunkta ir svarīgi ierobežot vīrusa izplatību. Lai gan jebkurš

ierobežojums samazina ekonomisko aktivitāti (dažās nozarēs pat ļoti būtiski), atceļot

ierobežojumus, ekonomiskās aktivitātes kritums var būt pat vēl dziļāks un plašāks, ja līdz

ar to strauji pieaugs saslimstība, slimnīcu noslodze u.t.t. It īpaši, ja uz to tāpat būs jāreaģē

ieviešot fiziskus pārvietošanās ierobežojumus. Tāpēc ierobežojumu ekonomiskā šķautne

ir stipri atkarīga no epidemioloģiskā iznākuma.

SCENĀRIJA IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU



Viedoklis par soļu ekonomisko ietekmi, pieņemot, ka epidemioloģiskā
situācija ievērojami nepasliktinās:

a. Solis 1. No ierobežojumu mīkstināšanas pirmā soļa pozitīva
ekonomiskā ietekme ir sagaidāma no pasākumu kompleksa:
“Darbojas visas tirdzniecības vietas, t.sk. ielu tirdzniecība un ielu
tirdzniecības organizēšana (brīvdienās tirdzniecības centros ar
platību virs 7000 m2 strādā tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku
barības, optikas, preču veikali, aptiekas, grāmatnīcas un
pakalpojumu sniegšanas vietas (piem. ķīmiskā tīrītava, apavu
remonts, banku filiāles)”. Ietekmes apmēra aplēšanai nepieciešami
papildu dati, tomēr lielākoties tai būtu jāizpaužas
mazumtirdzniecības nozarē, kuras aptuvenā pievienotā vērtība ir
ap 5%, un kura nodarbina aptuveni 84 tūkstoš darbiniekus Tomēr
jāņem vērā, ka lielu daļu no nozares sastāda lielie tirgotāji, kuru
darbība nav būtiski ierobežota arī pašreiz. Līdz ar aktivitātes
palielināšanos samazinātos dīkstāves pabalstu apjoms un,
iespējams, palielinātos nodarbinātība.

b. Solis 2. Būs pozitīva ietekme uz atsevišķām nozarēm ar salīdzinoši
zemu īpatsvaru ekonomikā. Brīvdienu tirdzniecība ar a) punktā
minētajiem faktoriem.

SCENĀRIJA PIRMO DIVU SOĻU IETEKME UZ 
TAUTSAIMNIECĪBU



Viedoklis par trešā un ceturtā soļu ekonomisko ietekmi,

pieņemot, ka epidemioloģiskā situācija ievērojami

nepasliktinās:

a. Solis 3. Būs pozitīva ietekme uz atsevišķām nozarēm ar
salīdzinoši zemu īpatsvaru ekonomikā. Ēdināšanas nozares
īpatsvars ekonomikā sastāda aptuveni 2%, nodarbināto
darbinieku skaits aptuveni 20 tūkstoši (tomēr daļa turpina
darbību arī pašlaik un daļa diez vai atsāks darbību arī pēc
attiecīgās ierobežojumu mīkstināšanas). Samazinātos
dīkstāves saņēmēju skaits, varētu būt novērojama neliela
pozitīva ietekme uz nodarbinātību.

b. Solis. 4. Būs pozitīva ietekme uz atsevišķām nozarēm ar
salīdzinoši zemu īpatsvaru ekonomikā. Atlikusī pozitīvā
ietekme būs atkarīga no vispārīgās epidemioloģiskās
situācijas Latvijā un ārvalstīs.

SCENĀRIJA TREŠO UN CETURTO SOĻU 
IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU



SECINĀJUMI PAR SCENĀRIJA IETEKMI UZ 
TAUTSAIMNIECĪBAS NOZARĒM

1. Kas ir tās tautsaimniecības nozares, kurām ierobežojumu mīkstināšana/atcelšana
būtu īstermiņā visizšķirīgāk svarīga no uzņēmumu darbības saglabāšanas iespēju
viedokļa, no eksporta saglabāšanas un ekonomikas nākotnes izaugsmes viedokļa?

a. Gaisa pasažieru un avio kravu aviopārvadājumi, ietekme uz tirgus daļām.

b. Jebkuru nozare uz kuru attiecas ierobežojumi, palielina maksātnespējas
riskus. Lai saglabātu uzņēmumu noturību krīzes apstākļos, alternatīva
ierobežojumu atcelšanai ir saglabāt un pilnveidot finansiālā atbalsta sistēmu.

2. Kuras ir tās tautsaimniecības nozares, kuru darbībai uzliktie ierobežojumi būtu
jāmīkstina vispirms, ņemot vērā to ietekmi uz IKP, sabiedrības patēriņa ieradumus
un sezonalitāti, patērētāju potenciālo pieprasījumu un objektīvās patēriņa
vajadzības pēc ierobežojumu ilgstošas darbības? Vai ir kādi ierobežojumu
mīkstināšanas pasākumi, kurus, Jūsuprāt, iepriekšminēto iemeslu vai citu iemeslu
dēļ būtu jāpārceļ no otrā posma uz pirmo vai jāpārceļ no trešā un ceturtā soļa uz
pirmajiem diviem soļiem?

a. Ekonomikas ilgtermiņa izaugsmei ir ļoti būtiska eksportējošo nozaru darbība.
Šobrīd būtiski ierobežojumi rūpniecībai, lauksaimniecībai un eksporta
pakalpojumiem, kas nav saistīti ar tūrismu, kā arī loģistikas nozarei nav
ieviesti..

b. Prioritāšu secība esošo ierobežojumu mazināšanai ir saistīta ar ietekmi uz
epidemioloģisko situāciju valstī un spēju kontrolēt un ierobežot pakalpojumu
saņēmēju blīvumu publiskās intereses punktos.



EKSPERTU GRUPAS SECINĀJUMU 
KOPSAVLKUMS

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

Sabiedrības viedoklis par šo scenāriju būtu ievērojami polarizēts, sociālās gaidas 
pēc ierobežojumu mīkstināšanas nav ļoti izteiktas

Prioritāri nepieciešams pārskatīt ierobežojumus, kuru pamatojumu grūti izskaidrot 
no epidemioloģiskā viedokļa un kuri netiek ievēroti, svarīga ir kontrole, īpaši blīvas 
iedzīvotāju plūsmas vietās

Scenārija priekšlikumi no sabiedrības vajadzību viedokļa  ir nekonsekventi un 
nesamērīgi

No tautsaimniecības viedokļa nav izteiktu prioritāšu ierobežojumu mīkstināšanai, 
neviens no tiem nesniegs būtisku stimulu ekonomikai, 

Ja tiek samazināts vīrusa izplatības līmenis, sākotnējā posmā prioritāri atbalstāma 
ierobežojumu mīkstināšana attiecībā uz tikšanos nelielās grupās ārtelpās, interešu 
izglītības apguvi ārtelpās,  izglītības apguvi 1-6.klasei un 12.klasei

Ekspertu viedoklis kopumā – OVG piedāvātais 
scenārijs palielina vīrusa izplatības riskus
Jāmeklē kompromiss starp vīrusa izplatību un 
kaitējumu sabiedrībai un ekonomikai



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 un atsaucība vakcinēties pašlaik nav augsta.

Ierobežojumu pārskatīšanai un jebkuram lēmumam ir jābūt
skaidrā saistībā ar luksoforu, t.i., šīs darbības nav voluntāras
iegribas, bet skaidra, saprātīga plāna daļa.

Skaidrojums, ka riski ir ņemti vērā, pasākumu izvēle sabalansēta
un mazināsies izmaksas ilgtermiņā

Vēlams, lai to komunicētu arī eksperti, zinātnieki

KĀ KOMUNICĒT IZDARĪTO IZVĒLI?



Ar atbildību par Latvijas nākotni!

www.pkc.gov.lv

@LVnakotne


