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1.§
Informācija par veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
(A.K.Kariņš, D.Pavļuts, J.Perevoščikovs, D.Heiberga, L.Cipule. R.Fūrmanis)
1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas sniegto informāciju par aktuālo
epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi.
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2.§
Informācija par iespējamiem turpmākās rīcības scenārijiem slimnīcu noslodzes
palielināšanās tendences samazināšanai.
(A.K.Kariņš, K.Druvaskalns, Ņ.Trojanskis, D.Pavļuts, E.Rinkēvičs, J.Reirs, A.Muižniece,
A Pabriks, M.Golubeva, T.Linkaits, A.T.Plešs, J.Bordāns, G.Eglītis, J.Vitenbergs,
K.Gerhards, N.Puntulis, L.Cipule, R.Fūrmanis, I.Paeglītis, V.Vespers, J.Citskovskis,
K.Bērziņš, L.Muciņš)
1. Pieņemt zināšanai Krīzes vadības padomes (KVP) sekretariāta piedāvāto ārkārtējās
situācijas konceptuālo piedāvājumu, kas izstrādāts pēc savas iniciatīvas piesaistot
brīvprātīgos speciālistus.
2. KVP sekretariātam ar piesaistītajiem speciālistiem līdz 07.10.2021. plkst.15.00 lūdzu
sagatavot šādus alternatīvus piedāvājumus un to salīdzinošu izvērtējumu:
2.1. drošības pasākumu kopumu, kas paredz ierobežojumus nevakcinētām un
nepārslimojušām personām;
2.2. drošības pasākumu kopumu, kas paredz ierobežojumus arī vakcinētām un
pārslimojušām personām.
3. KVP sekretariātam ar piesaistītajiem speciālistiem lūdzu sagatavot šī protokola 2.punktā
minētos piedāvājumus un iesniegt īsas prezentācijas un tiesību aktu projektu veidā.
4. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 12.10.2021.
sēdē informatīvo ziņojumu par plānoto rīcību, lai iesaistītu Covid-19 pacientu
hospitalizācijā un medicīniskās palīdzības sniegšanā pašvaldības un privātās ārstniecības
iestādes, kā arī sagatavot visaptverošu plānu ātrai pagaidu Covid-19 hospitāļa izvēršanai
un darbības nodrošināšanai.
5. Izsludināt KVP ārkārtas sēdes pārtraukumu līdz 07.10.2021. plkst.15.00
KVP 05.10.2021 ārkārtas sēdi atsāk 07.10.2021. plkst.15.00
1. Pieņemt zināšanai KVP sekretariāta ar piesaistītajiem speciālistiem sagatavotos
piedāvājumus un to salīdzinošos izvērtējumus (prezentācija) un:
1.1. Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada
28.septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”” projekts;
1.2. Ministru kabineta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” projekts;
1.3. Likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā”
2. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra E.Rinkēviča viedokli, ka sagatavotie KVP
sekretariāta un piesaistīto speciālistu sagatavotie priekšlikumi ir nekvalitatīvi,
K.Druvaskalna ziņojums haotisks un tas apgrūtina lēmumu pieņemšanu.
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3. Pieņemt zināšanai, ka KVP sekretariāts un piesaistītie speciālisti, pamatojoties uz
modelēšanas rezultātiem un to analīzi, aicina KVP atbalstīt kompleksu risinājumu, kas
ietver visu trīs šī protokola 1.pinktā minētajos tiesību aktos ietverto konceptu.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Ārstu biedrība, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta un slimnīcu vadītāji aicina atbalstīt KVP sekretariāta un piesaistīto speciālistu
sagatavoto piedāvājumu KVP.
5. Pieņemt zināšanai, ka akadēmiskās vides ekspertu grupas skatījumā KVP sekretariāta
un tā piesaistīto speciālistu sagatavotais kompleksais risinājums, uz trim nedēļām nosakot
stingrus ierobežojumus visiem iedzīvotājiem, ar augstāku varbūtību var nodrošināt
infekcijas izplatības un saslimstības pieauguma nepieciešamo samazinājumu. Ilgtspējīgs
rezultāts var tikt panākts, ja vienlaikus ar šādiem ierobežojumiem tiek panākts ievērojams
vakcinācijas tempa kāpums un nodrošināta efektīva ierobežojumu kontrole. Ekspertu
grupa arī vēlas atzīmēt, ka nepieciešami 2020-2021.gada ziemā ieviestajiem
ierobežojumiem vismaz līdzvērtīgi, ja ne stingrāki, īstermiņa ierobežojumi, lai nodrošinātu
pietiekamu kontaktu biežuma sabiedrībā samazinājumu.
6. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta, KVP priekšsēdētāja A.K.Kariņa viedokli, ka
būtu atbalstāms KVP sekretariāta un piesaistīto speciālistu sagatavotais piedāvājums, kas
paredz terminētus ierobežojumus tai skaitā drošības pasākumus gan vakcinētām, gan
nevakcinētām personām, tādejādi samazinot iespējamo iedzīvotāju kontaktu apjomu ar
mērķi pēc iespējas straujāk mazināt slimnīcu pārslodzi.
7. Pieņemt zināšanai, ka KVP locekļi un ministri vienojās:
7.1. Ārkārtējā situācija tiek izsludināta uz 3 mēnešiem;
7.2. Tiek noteikti stingri ierobežojumi nevakcinētām personām:
- tirdzniecības vietas un pakalpojumi tikai vakcinētajiem, izņemot (pirmās
nepieciešamības preces un pakalpojumus);
- iekštelpās visiem lietot maskas;
- ēdināšanas pakalpojumi atļauti līdz plkst. 21.00.
7.3. tiek noteikts plašāks vakcinēšanās pienākums, īpaši, valsts un pašvaldības
institūciju nodarbinātajiem;
7.3. Valsts pārvaldes un pašvaldības darbiniekus atstādināt no darba pienākumu
veikšanas līdz vakcinējušies, (Tieslietu ministrija norāda uz satversmības riskiem, ja
nosakot vakcinācijas pienākumu, darbiniekiem tiek dalīti pēc tā vai strādā privātajā vai
publiskajā sektorā, nevis pēc veicamā darba epidemioloģiskās bīstamības);
7.4. Paredzēt darba devējiem tiesības noteikt atvaļinājumu vai atstādināšanu bez
algas saglabāšanas, ja darbinieks nav vakcinējies, (Tieslietu ministrija aicina noteikt
saprātīgu pārejas periods, kurā var izdarīt izvēli un vakcinēties)
7.5. Paredzēt iespēju slēgt tirdzniecības vietas un pakalpojumu vietas, ja pārkāpj
noteiktās drošības prasības;
7.6. Noteikt papildus ierobežojumus vakcinētām un pārslimojušām personām
atļautos pasākumos (skaits, distance, maskas utt.);
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7.7. Slēgt tirdzniecības centrus, izņemot tajos strādājošās pirmās nepieciešamības
tirdzniecības vietas brīvdienās (sestdienās, svētdienās);
7.8. Uzdot veikt darbu attālināti visiem, kuriem tas ir iespējams;
7.9. Noteikt, ka interešu izglītība un ārpus skolas pasākumi nav atļauti;
7.10. Skolās tiek veikta skrīninga testēšanu ne retāk kā 1 reizi nedēļā;
7.11. Tiek lietotas sejas maskas skolās visām personām;
7.12. Tiek izvērtēta pabalstu paredzēšana vakcinētiem pensionāriem;
7.13. noteikt 60% noslodzi kultūras pasākumos ar papildus drošības prasībām
(temperatūras mērīšana, distance, maskas utt.).
8. Ņemot vērā šī protokola 6.punktā panākto vienošanos, Starpinstitūciju darbības
koordinācijas grupai sadarbībā ar ministrijām līdz 08.10.2021. plkst.15.00 sagatavot
tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.§
Citi jautājumi.
(A.K.Kariņš)
Sēdi slēdz 08.10.2021. plkst.00.50

Krīzes vadības padomes
priekšsēdētājs

A.K.Kariņš

Krīzes vadības padomes sekretariāta
vadītāja pienākumu izpildītājs

K.Druvaskalns
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