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1.§ 

Informācija par aktuālo situāciju saistībā ar COVID-2019 infekcijas izplatību 

un atbildīgo institūciju veiktajiem un plānotajiem pasākumiem  

(……………) 

 

1. Pieņemt zināšanai veselības ministres, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta un Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju par aktuālo 

situāciju saistībā ar COVID-2019 infekcijas izplatību un atbildīgo institūciju 

veiktajiem un plānotajiem pasākumiem. 

 

2. Veselības ministrijai, atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai, turpināt 

īstenot Krīzes vadības padomes 2020.gada 4.februāra sēdē (KVP 04.02.2020. sēdes 

protokols Nr.1) un 2020.gada 25.februāra sēdē (KVP 25.02.2020. sēdes protokols 

Nr.2) nolemto, kā arī šādus papildus pasākumus: 

2.1. atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai un bīstamas infekcijas 

slimības (COVID-2019) izplatīšanās draudiem Latvijas Republikā savas 

kompetences ietvaros izvērtēt un nepieciešamības gadījumā lemt par karantīnas un 

sabiedrības veselības aizsardzības pasākumiem saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības 

likumā un Ārstniecības likumā noteikto; 

2.2. koordinēt savlaicīgu informācijas apmaiņu starp epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanā iesaistītajām starptautiskajām organizācijām (Pasaules 

Veselības organizācija, Eiropas Savienības institūcijas u.c.) un citām valstīm, īpaši, 

kaimiņvalstīm, kā arī izveidot nacionāla līmeņa kontaktpunktu, lai nodrošinātu 

koordinētas informācijas apmaiņu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu kā 

Valsts civilās aizsardzības kontaktpunktu un CECIS operatoru;  

2.3. turpināt nodrošināt savlaicīgu sabiedrības informēšanu par esošo 

epidemioloģisko situāciju, kā arī sniegt visaptverošas un mērķētas rekomendācijas 

sabiedrībai kopumā, atsevišķām sabiedrības grupām un personām, izmantojot 

komunikācijas veidus, lai sasniegtu iespējami plašu auditoriju. Pēc iespējas 

nodrošināt šo komunikāciju arī mazākumtautības valodās; 

2.4. reizi diennaktī sagatavot un izsūtīt valsts augstākajām amatpersonām, 

valdībai un sociālajiem partneriem koncentrētu un pārskatāmu informāciju par 

epidemioloģisko situāciju pēdējās 24 stundās, kurā iekļaut starptautisko un Latvijas 

statistiku, definīcijas izmaiņas un rekomendācijas. Informāciju publicēt arī sociālo 

tīklu platformās. 

2.5. aicināt ārstniecības iestādes nodrošināt normatīvajos aktos un Valsts 

katastrofu medicīnas plānā1 noteikto prasību izpildi attiecībā uz individuālo 

aizsardzības līdzekļu  pieejamības plānošanu un pielietošanu, un Eiropas Slimību 

                                                 
1 2002.gada 21.maija MK noteikumi Nr.189 “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām” un 

2016.gada 16.februāra MK noteikumu Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām 

ārstniecības iestādēm” 6.4. punkta prasība. 

Valsts katastrofu medicīnas plāna 2. pielikums “Rīcība bīstamo un citu infekcijas slimību gadījumā” 
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profilakses un kontroles centra rekomendācijām attiecībā uz individuālo aizsardzības 

līdzekļu minimālo nodrošinājumu (veids un apjoms)2 un pareizu lietošanu3.  

2.6. primāri nodrošināt ārstniecības personu, kuras iesaistītas epidemioloģiskās 

drošības pasākumu īstenošanā, ar atbilstoša drošības līmeņa individuālajiem 

aizsarglīdzekļiem un materiāliem, kā arī nodrošināt to esamības un izmantošanas 

kontroli;    

2.7. uzdot epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanā iesaistīto citu resoru 

attiecīgo institūciju vadītājiem nodrošināt savu institūciju amatpersonas, kuras 

iesaistītas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā, ar atbilstoša drošības 

līmeņa individuālajiem aizsarglīdzekļiem un materiāliem, kā arī koordinēt to 

esamības un izmantošanas kontroli; 

 

3. Atbalstīt Veselības ministrija noteikto darba nespējas lapu izsniegšanas kārtību: 

3.1. pieaugušajiem, kuri atgriezušies no COVID-19 infekcijas skartajām 

teritorijām un kuriem nav nekādu infekcijas slimību pazīmju, 14 dienas no atgriešanās 

brīža Latvijā tiek rekomendēts veikt veselības stāvokļa novērtējumu, tai skaitā mērot 

ķermeņa temperatūru divas reizes dienā. Šajos gadījumos vesela cilvēka izolācija 

mājās nav nepieciešama un darbnespējas lapa netiek izsniegta, izņemot gadījumus, ja 

persona strādā ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē vai izglītības iestādē 

(personai tiek piemērota 3.4. apakšpunktā noteiktā kārtība). Ja personai 14 dienu laikā 

parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, personai ir telefoniski 

jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (turpmāk – NMPD) – 

zvanot pa tālruni 113. NMPD organizēs personas laboratoro izmeklēšanu.  

3.2. bērniem, kuri ir atgriezušies no kādas no COVID-19 infekcijas skartajām 

teritorijām, tiek noteikta mājas karantīna uz 14 dienām no atgriešanās brīža Latvijā. 

Ja bērns ir vecumā līdz 14 gadiem vienam no bērna vecākiem var tikt izsniegta B 

darbnespējas lapa atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Izrakstot 

darbnespējas lapu ailē “Piezīmes” jānorāda “karantīna”. Pēc noteiktā karantīnas 

perioda, ja  bērns ir vesels, viņš atgriežas izglītības iestādē, uzrādot ģimenes ārsta 

izsniegtu izziņu par veselības stāvokli (27/u veidlapa); 

3.3 pieaugušajiem, kuri atgriezušies no kādas no COVID-19 infekcijas 

skartajām teritorijām un kuriem ir akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, bet 

laboratoriskais izmeklējums uz COVID-19 infekciju ir negatīvs, darba nespēja tiek 

noteikta vispārējā kārtībā līdz slimības pazīmju izzušanai. Tomēr pēc atveseļošanās 

personai tiek rekomendēts novērot savu veselības stāvokli 14 dienas, skaitot no 

atgriešanās brīža Latvijā, mērot ķermeņa temperatūru divas reizes dienā; 

3.4. personai, kura bijusi ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku, 

jānosaka pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas karantīna) 14 dienas no kontakta brīža. Šīm 

personām atbilstoši MK 2001. gada 3. aprīļa noteikumiem Nr. 152 “Darbnespējas 

lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” izsniedz darbnespējas lapu (A darbnespējas 

                                                 
2 ECDC TECHNICAL REPORT Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of 

patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV) February 2020 

 
3 ECDC TECHNICAL REPORT Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare 

settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19 February 2020 
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lapu pieaugušajiem, izvēloties cēloni “cits”, kurā veic ierakstu “karantīna”, un B 

darbnespējas lapu – slima bērna kopšanai,  ailē “Piezīmes” norādot “karantīna”). 

 

4. Veselības ministrijai veikt ar COVID-2019 infekcijas saistīto izdevumu uzskaiti  

un iesniegt Ministru kabinetā finanšu pieprasījumu no valsts budžeta programmas 

02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 

 

5. Lai nodrošinātu starpinstitūciju sadarbību un koordinētu rīcību īstenojot 

epidemioloģiskās drošības preventīvo, gatavības, reaģēšanas, kā arī iespējamo seku 

likvidēšanas pasākumu kopumu, Veselības ministrijai izveidot starpinstitūciju 

koordinācijas ekspertu grupu un noteikt tās uzdevumus. 

 

6. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju nepieciešamības gadījumā 

nodrošināt samērīgu, efektīvu un saprotamu Latvijas valstspiederīgo repatriācijas 

procesu, kā arī iekšējo un ārējo komunikāciju.  

 

7. Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai un Veselības ministrijai,  ņemot 

vērā koronovīrusa skarto valstu pieredzi, nodrošināt šādus pasākumus: 

7.1. aicināt komersantus sekot līdzi situācijai un nodrošināt pirmās 

nepieciešamības preču un pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību, kā arī neizmantot 

ļaunprātīgi situāciju un nepamatoti necelt cenas pirmās nepieciešamības precēm un 

pakalpojumiem; 

7.2. uzdot uzraugošajām institūcijām veikt pirmās nepieciešamības preču un 

pakalpojumu pieejamības un cenu monitoringu un informēt Krīzes vadības padomi 

un sabiedrību par tā rezultātiem; 

7.3. uzdot uzraugošajām institūcijām pret negodprātīgiem komersantiem 

vērsties atbilstoši jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.  

 

8. Izvērtējot atbildīgo institūciju sniegto informāciju, Krīzes vadības padome šobrīd 

nelemj par papildus ierobežojumu noteikšanu Latvijas Republikā, vienlaikus, lai 

novērstu vai mazinātu koronovīrusa COVID-19 saslimšanas un izplatīšanās riskus, 

Krīzes vadības padome aicina ievērot šādus galvenos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus: 

8.1. Latvijas iedzīvotājus ievērot Slimību  profilakses un kontroles centra izstrādātās 

rekomendācijas; 

8.2. valsts un pašvaldību institūciju, privātā sektora uzņēmumu vadītājus ievērot 

Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās rekomendācijas; 

8.3. masu pasākumu organizētājiem un pulcēšanās vietu īpašniekiem izvērtēt 

nepieciešamību organizēt masu pasākumus, tajā skaitā jaunu pasākumu plānošanu, 

ņemot vērā epidemioloģisko situāciju. 
 


