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Informācijai: 

Valsts kancelejai 

Ekonomikas ministrijai 

Labklājības ministrijai 

 

Par Tiesībsarga 2021. gada 3. jūnija 

vēstuli Nr. 1-5/119 

 

 

Veselības ministrija šī gada 8. jūnijā ir saņēmusi Ministru prezidenta 

rezolūciju Nr. 7.8.5./2021-DOC-1531-1558, kurā tiek lūgts izskatīt un sniegt 

atbildi uz Tiesībsarga 2021. gada 3. jūnija vēstuli Nr. 1-5/119 “Par ierobežojumu 

atcelšanu”. 

Veselības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Labklājības 

ministriju sniedz šādu atbildi uz Tiesībsarga 2021. gada 3. jūnija vēstulē 

identificētajiem jautājumiem. 

1. Vienlīdzības principa nodrošināšana (normatīvajos aktos noteikt 

līdzvērtīgu regulējumu personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19, personām, 

kuras nesen ir pārslimojušas Covid-19, un personām, kuras var uzrādīt negatīvu 

Covid-19 testu). 

Attiecībā uz veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360), kas paredz 

atsevišķus izņēmumus no noteikto ierobežojumu ievērošanas vakcinētām vai 

pārslimojušām personām, skaidrojam, ka Covid-19 tests nav alternatīva 

vakcinācijai, bet tas var tikt izmantos kā papildu piesardzības pasākums Covid-

19 izplatības risku mazināšanai. 

Izņēmumi pret Covid-19 vakcinētām personām ir pamatoti vakcīnu 

klīniskajos pētījumos un citu valstu, kur ir panākta plaša sabiedrības vakcinācijas 

aptvere, pieredzē balstītos objektīvos pierādījumos par vakcīnu efektivitāti uz 
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Covid-19 izplatības ierobežošanu. Šobrīd minētie pētījumi liecina, ka vakcinācija 

pret Covid-19 ne tikai pasargā cilvēku no saslimšanas ar Covid-19 smagā formā, 

bet arī pasargā no inficēšanās, tādējādi apturot Covid-19 izplatību. Kā liecina 

Slimību profilakses un kontroles centra dati, salīdzinot Covid-19 infekcijas 

sastopamības biežumu visiem Latvijas iedzīvotājiem un vakcinētām personām, 

pilnīgi vakcinēto personu vidū Covid-19 infekcija tika konstatēta 72,6 reizes 

retāk, kas liecina par augstu vakcinācijas efektivitāti, samazinot inficēšanās risku. 

Tādējādi ir ļoti zema varbūtība, ka vakcinēti cilvēki radīs inficēšanās risku citiem 

cilvēkiem, bet personām, kuras nav nedz vakcinētas, nedz pēdējā pusgada laikā 

pārslimojušas Covid-19, pašreiz nav epidemioloģiski droši neievērot noteiktos 

ierobežojumus un piesardzības pasākumus. 

Skaidrojam, ka testēšana nevakcinētām vai nepārslimojušām personām var 

kalpot tikai kā palīglīdzeklis, kas sniedz informāciju par testētās personas 

veselības stāvokli tikai tajā brīdī, kad attiecīgā persona veica testēšanos jeb 

nodeva paraugu. Vienmēr pastāv iespēja, ka cilvēks pēc testēšanās var inficēties. 

Tāpat ir jāņem vērā, ka tests nepasargā personu no inficēšanās konkrētā pasākuma 

vai pakalpojuma saņemšanas laikā. Savukārt vakcinēšanās pret Covid-19 vai 

pārslimošana, kas ir notikusi pēdējā pusgada laikā, sniedz cilvēkam nepieciešamo 

aizsardzību pret Covid-19 vīrusu jeb imunitāti. Rezumējot iepriekšminēto, ir 

pieļaujamas atsevišķas situācijas jeb vienreizēji pasākumi, kurus, ievērojot 

piesardzības pasākumu kopumu, var apmeklēt personas, kuras var uzrādīt 

testēšanas faktu, tomēr ne visos pasākumos vienādi droši var piedalīties 

nevakcinētas, bet testētas personas. 

Vadoties no minētajiem apsvērumiem, MK noteikumu Nr. 360 projektā ir 

ietverti nosacījumi epidemioloģiskās drošības ievērošanai vadoties no trim 

aizsardzības līmeņiem. 

1) Visdrošākais (zaļais) aizsardzības līmenis – attiecas uz personām, 

kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Personu, kuras ir 

ieguvušas aizsardzību pret Covid-19, vidū infekcijas izplatības riski ir ļoti zemi, 

tādēļ šīs personas var savstarpēji sastapties, līdzīgi kā tas bija pirmspandēmijas 

periodā, un uz šīm personām var neattiecināt Covid-19 ierobežošanas pasākumus. 

Tādēļ papildus jau šobrīd noteiktajiem izņēmumiem Covid-19 epidemioloģiskās 

drošības pasākumu ievērošanā tiek atcelts ierobežojums personām, kuras var 

uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, pulcēties, neievērojot 

epidemioloģiskās drošības prasības. 

2) Vidējas (dzeltenais) aizsardzības līmenis – paredz iespēju ar papildu 

drošības prasībām saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos personām, 

kuras var uzrādīt pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, kā arī personām, 

kurām ir testēšanas sertifikāts. Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam vai 

pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām jābūt ar vakcinācijas, 

pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu. Šādās situācijas ir jāievēro atbilstoši 

epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas tiek attiecināti uz pasākuma norisi vai 

konkrētā pakalpojuma sniegšanu. 

3) Aizsardzības līmenis ar viszemāko drošības pakāpi (sarkanais) – 
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ietver epidemioloģiskās drošības prasības sastopoties personām, kurām nav nedz 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nedz testēšanas sertifikāta. Šādos 

gadījumos tiek paredzēti piesardzības un drošības pasākumi ar ierobežojumiem 

pakalpojumu sniegšanai un pasākumu apmeklēšanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, epidemioloģiskās drošības prasību atcelšana 

vakcinētām vai pārslimojušām personām nav uzskatāma par diskrimināciju pret 

nevakcinētām personām, kā arī vakcinētas vai izveseļojušās personas nav 

uzskatāmas par “priviliģētām” salīdzinot ar nevakcinētām personām, jo šajā 

gadījumā mēs runājam par pamatotu epidemioloģiskās drošības prasību 

mazināšanu starp personām, kuru vidū Covid-19 inficēšanās riski ir minimāli, 

salīdzinot ar sabiedrību kopumā. 

Papildus vēlamies norādīt, ka  personām ir izvēles iespējas vakcinēties vai 

veikt Covid-19 testu.  

Saistībā ar MK noteikumu Nr. 360 38.32 punkta prasībām (plašsaziņas 

līdzekļu raidījumos drīkst piedalīties un tos var vadīt personas, kas var uzrādīt 

gan sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, gan sadarbspējīgu 

testēšanas sertifikātu, ka persona pēdējo 48 stundu laikā pirms raidījuma ir 

veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai 

pirms raidījuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs) norādām, ka līdz 

ar 38.32 punkta iekļaušanu MK noteikumos Nr. 360 tika svītrots 

6.3.1.7. apakšpunkts, lai novērstu prasību dublēšanos. Minētā normatīvā 

regulējuma galvenā būtība ir tā, ka plašsaziņas līdzekļu raidījumos to dalībnieki 

izņēmuma kārtā drīkst nelietot sejas maskas, ja raidījuma dalībniekiem ir veikts 

Covid-19 tests vai Covid-19 antigēna noteikšanas tests un tas ir negatīvs. Šeit nav 

veidots izņēmums tādā veidā, ka mediju jomā testētas personas ar negatīvu 

rezultātu ir tiesīgas piedalīties raidījumos, kā tas izriet no Jūsu vēstules. 

MK noteikumu Nr. 360 šī gada 18. maija grozījumu anotācijā kā 

pamatojums sejas masku nelietošanas īpašajam izņēmumam plašsaziņas līdzekļu 

raidījumos tika norādīta šāda informācija: “Jebkurš audiovizuāls darbs, kur ekrānā 

ir cilvēku sejas, nevar būt pilnvērtīgs, ja maskas dēļ nav redzama sejas lielākā 

daļa, jo tas neļauj redzēt vaibstus, grimases, mīmiku, bet diskusijās ekrānā 

dominējošās ir tieši cilvēku sejas. Tāpat jebkura diskusija, kas notiek nevis 

klātienē, bet attālināti, nevar būt pilnvērtīga – dēļ signāla aiztures, dalībnieku 

repliku atspoguļošanas ierobežojumiem, ierobežotas ķermeņa valodas, 

situativitātes kopiespaida trūkuma utt. Ievērojot minēto, projekts paredz, ka masu 

informācijas līdzekļu raidījumu vadītāji un dalībnieki raidījuma laikā var nelietot 

mutes un degunu aizsegus”. 

2. MK noteikumi Nr. 360 neparedz tiesisko regulējumu attiecībā uz to 

personu tiesībām un iespējām, kas medicīnisku iemeslu dēļ (ko attiecīgi var 

apliecināt ārsts) nedrīkst vakcinēties. 

Attiecībā uz šo aspektu Veselības ministrija sniedz šādu viedokli. Objektīvs 

pamatojums nevakcinēties veselības stāvokļa dēļ ir ļoti ierobežots. Imunizācijas 

valsts padome ir norādījusi, ka vienīgā kontrindikācija vakcinācijai pret Covid-19 

ir:  

https://www.vm.gov.lv/lv/media/6481/download
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• anafilakse pēc konkrētās vakcīnas ievadīšanas (parasti pēc 1. devas); 

• anafilakse pret kādu no vakcīnas sastāvā esošu vielu anamnēzē. 

Šādos gadījumos personai balstvakcinācijai var tikt piedāvāta un izmantota 

citas tehnoloģijas vakcīna pret Covid-19 un persona var pabeigt vakcināciju pret 

Covid-19. Imunizācijas valsts padome uzsver, ka nedzīvām vakcīnām – kādas tiek 

lietotas Latvijā – nav citu medicīnisku, klīnisku, zinātnisku iemeslu un situāciju, 

kad persona tās nevarētu saņemt. Tādēļ nepastāv teorētiskas un praktiskas 

situācijas, kad medicīnisku vai ar veselību saistītu iemeslu dēļ persona nevarētu 

tikt vakcinēta pret Covid-19. 

Ar mRNS (Pfizer/BioNTech un Moderna) vakcīnām vakcināciju neveic, ja 

ir bijusi smaga alerģiska reakcija vai anafilakse pēc polietilēnglikolu vai citu 

pegilētu molekulu saturošu produktu lietošanas. Atsevišķos gadījumos ļoti vecus 

un ārkārtīgi trauslā veselības stāvoklī esošus pacientus var apsvērt nevakcinēt ar 

mRNS vakcīnu (Pfizer/BioNTech un Moderna), ja to paredzētā dzīvildze nav 

garāka par trim mēnešiem. Šādā gadījumā ir iespējams izmantot citas tehnoloģijas 

vakcīnu pret Covid-19. 

Gadījumā, ja personu māc bažas par Covid-19 vakcīnas saistību ar 

iespējamiem trombu veidošanās gadījumiem (piemēram, AstraZeneca vakcīna 

Vaxzevria), ārstniecības persona var rekomendēt vakcinēties ar citas tehnoloģijas 

vakcīnu pret Covid-19. 

Ir jāievēro piesardzība, bet vakcīna nav kontrindicēta, ja ir bijusi jebkāda 

tūlītēja alerģiska reakcija pēc jebkuru vakcīnu vai injekciju (intramuskulāru, 

subkutānu vai intravenozu) saņemšanas. Šādos gadījumos ārstniecības persona 

veic riska izvērtējumu, lai novērtētu alerģiskās reakcijas veidu un smaguma 

pakāpi, un izvērtē iespējamo ieguvumu un risku vakcinācijai. Pēc vakcinācijas šo 

pacientu grupu novēro vakcīnas saņemšanas vietā 30 minūtes, kas ir pietiekami, 

lai savlaicīgi atklātu nopietnas alerģiskas reakcijas, kas tieši saistītas ar vakcīnas 

ievadi. Ja konstatēta nopietna alerģiska reakcija pēc Covid-19 vakcīnas pirmās 

devas ievadīšanas, pacients otrās devas vakcinācijai tiek novirzīts uz klīnisko 

universitātes slimnīcu vai tuvāko reģionālo slimnīcu, kur pieejama tūlītēja 

stacionārā palīdzība un pastiprināta medicīniskā uzraudzība.  

Grūtniecēm vakcinācijai pret Covid-19 rekomendē izmantot mRNS 

vakcīnu (Pfizer/BioNTech un Moderna) jebkurā grūtniecības laikā. Sievietes, 

kuras zīda bērnu, droši var saņemt jebkuru vakcīnu pret Covid-19, un vakcinācija 

pret Covid-19 nav iemesls pārtraukt zīdīšanu. 

Piesardzība, kas attiecas uz visām vakcīnām (tātad vakcinācija tiek atlikta, 

bet nav kontrindicēta), ir smaga vai vidēji smaga akūta slimība. Kā norāda 

Imunizācijas valsts padome, vakcināciju atliek līdz brīdim, kad ir normalizējusies 

ķermeņa temperatūra (380 C un zemāk). Parasti vakcinācija šādās situācijās 

jāatliek uz 7-10 dienām. Arī personām ar klīniski noritošu SARS-CoV-2 infekciju 

vakcinācija ir jāatliek līdz brīdim, kad persona ir izveseļojusies no akūtās slimības 

fāzes (ja personai bija simptomi) un vairs neatrodas izolācijā. Iepriekš izslimota 

Covid-19 slimība nav iemesls pēc tam neveikt personas vakcināciju. 

Pēc vakcinācijas saņemšanas pret Covid-19 daļai cilvēku var novērot 
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paredzamas nevēlamas reakcijas, kas seko vakcinācijai. Biežāk sastopamās 

nevēlamās reakcijas (piemēram, sāpes injekcijas vietā, drudža sajūta, sāpes 

muskuļos) pēc vakcinācijas ir īslaicīgas un pārejošas, un ārstniecības personas 

parasti šādā gadījumā rekomendē lietot pretdrudža vai pretsāpju medikamentus šo 

pēcvakcinācijas reakcijas simptomu mazināšanai. Parasti šie simptomi izzūd dažu 

dienu laikā (1-3 dienās) un ārstēšana nav nepieciešama. Tādējādi šādas iepriekš 

paredzamas nevēlamas reakcijas pēc vakcinācijas arī nevar kalpot par 

attaisnojumu personas vēlmei vispār nevakcinēties. 

Vakcīna var tikt ievadīta personām ar dažādām hroniskām saslimšanām, tās 

ir indicētas imūnkompromitētiem pacientiem un pacientiem ar imūnmodulējošām 

slimībām. Autoimūni stāvokļi ir indikācija, nevis kontrindikācija, vakcinācijai 

pret Covid-19. 

Tādējādi personas, kuras jebkādu iemeslu dēļ nevakcinējas pret Covid-19, 

var piedalīties publiskos pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē, ja šīs 

personas ir testējušās jeb saņēmušas sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu. Šāds 

pats princips ir izveidots visā Eiropas Savienībā, ieviešot ES digitālo Covid-19 

sertifikātu, līdz ar to noraidot bažas par diskrimināciju, jo šādas testētas personas 

var iegūt ES digitālo Covid-19 sertifikātu un izmantot šī sertifikāta sniegtās 

priekšrocības brīvai un drošai ceļošanai Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas 

laikā (Latvijas mērogā tas ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts). 

3. Ar MK noteikumu Nr. 360 38.28 punktu valdība ir atļāvusi sniegt 

skaistumkopšanas pakalpojumus, ja pakalpojumu sniedzēji ir vakcinēti vai 

pārslimojoši. 

Brīdī, kad valdība sāka diskutēt par īpašu izņēmumu ieviešanu vakcinētām 

personām, skaistumkopšanas nozares pārstāvji paši valdības sēdēs izteica 

priekšlikumu, ka būtu nepieciešams atļaut strādāt vismaz tām skaistumkopšanas 

pakalpojumus sniedzošām personām, kuras ir vakcinētas. 

Tādējādi, nosakot šādu izņēmumu, valdība “nāca pretī” skaistumkopšanas 

nozarei un noteica šādu izņēmumu. Vēlamies atgādināt, ka šis izņēmums (strādā 

tikai vakcinētie skaistumkopšanas speciālisti) tika noteikts kā pārejas periods 

laikā, kad epidemioloģiskā situācija vēl neļāva pilnībā atteikties no ierobežojuma, 

kas pilnībā aizliedza skaistumkopšanas pakalpojumus (MK noteikumu Nr. 360 

38.28 punkts). 

Lai nodrošinātu tiesisko paļāvību tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem 

pakalpojumus bija atļauts sniegt jau no šī gada 1. marta (frizieru, manikīra, 

pedikīra un podologa pakalpojumi), saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 97. punktu 

ir noteikts pārejas periods līdz 2021. gada 1. septembrim, lai šo pakalpojumu 

sniedzēji varētu sagatavoties un izpildīt prasību par vakcinācijas pret Covid-19 

vai pārslimošanas fakta apliecināšanu. 

Tomēr epidemioloģiskajai situācijai turpinoties uzlaboties, no šī gada 

15. jūnija jau ir noteikts, ka pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir vakcinācijas, 

pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts var sniegt pakalpojumu personām, kurām 

ir vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Tādējādi paplašinot 

iespējas pakalpojumu sniegšanai un pieejamībai. 
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Papildus informējam, ka šī gada 22. jūnija Ministru kabineta sēdē pieņemti 

MK noteikumu Nr. 360 grozījumi, kas svītro skaistumkopšanas, labsajūtas 

pakalpojumu sniegšanu un fotopakalpojumu sniegšanu iekštelpās no aizliegto 

pakalpojumu uzskaitījuma, kā arī ir pārskatītas prasības skaistumkopšanas un 

labsajūtas pakalpojumu sniegšanai kopumā. Skaistumkopšanas un labsajūtas 

pakalpojumi tiek sniegti tā sauktajā “dzeltenajā režīmā” – t. i. gan pakalpojumu 

sniedzējs, gan pakalpojumu saņēmējs var uzrādīt sadarbspējīgu 

(vakcinācijas/pārslimošanas/testēšanas) sertifikātu. 

4. Lūdzu izskaidrot minēto noteikumu “piespiedu vakcinācijas” 

nosacījumu skaistumkopšanas un izklaides nozaru darbībai. Vienlaikus lūdzu 

sniegt skaidrojumu par attiecīgo noteikumu atbilstību Satversmes 106. panta 

noteikumiem. 

Vēlamies norādīt, ka nevienā nozarē nav noteikta piespiedu vakcinācija, bet 

ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, kas izriet no tā vai personai ir 

aizsardzība pret Covid-19 vai šādas aizsardzības nav. 

Šobrīd valsts visiem iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem no valsts budžeta 

līdzekļiem pilnībā nodrošina iespēju vakcinēties pret Covid-19, tādējādi, ja 

cilvēks izvēlas neizmantot šo valsts sniegto iespēju vakcinēties, tad cilvēkam ir 

jārespektē valstī noteiktie piesardzības un drošības pasākumi, kas ir vērsti uz to, 

lai samazinātu Covid-19 infekcijas slimības izplatību. 

Personām, kurām pastāv augsts risks inficēties ar Covid-19, saņemot vai 

sniedzot pakalpojumus, kas ir saistīti ar risku infekcijas izplatībai, jāveic Covid-

19 tests. Tādas pašas prasības attiecas arī uz publisko pasākumu organizēšanu un 

apmeklēšanu. 

Veselības ministrija uzskata, ka darba devējam ir jāvērtē ne tikai savu 

nodarbināto darba apstākļi saistībā ar augstu risku inficēties ar Covid-19 (ļaujot 

pildīt darba pienākumus nevakcinētām personām), bet arī klientu tiesības saņemt 

drošu pakalpojumu, kuru sniedz persona, kura nevar inficēt pakalpojuma 

saņēmēju. Tādējādi ir jāsalāgo darbinieka tiesības ieņemt konkrētu darba amatu, 

samazinot individuālu risku inficēties ar SARS-CoV-2 vīrusu, ar objektīvu 

nepieciešamību vakcinēties visas sabiedrības labā. 

Zemāk sniedzam arī atbildes uz Jūsu papildus uzdotajiem jautājumiem. 

1. Vai darba devējs darba attiecību turpināšanai kā obligātu nosacījumu 

drīkst darbiniekam izvirzīt vakcinācijas pret Covid-19 prasību? 

Covid-19 pandēmijas laikā darba tiesiskajām attiecībām ir piemērojami gan 

vispārējie Darba likuma noteikumi, gan arī speciālais regulējums, kas izvirza 

īpašas epidemioloģiskās prasības darba devējiem un darbiniekiem, piemēram, 

MK noteikumi Nr. 360. 

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, kā arī, ņemot vērā vakcinācijas 

brīvprātīgo raksturu, darba devēji darba tiesisko attiecību turpināšanai kā obligātu 

nosacījumu šobrīd nevar izvirzīt prasību darbiniekam vakcinēties. Tajā pat laikā 

vadoties no infekcijas izplatības riskiem, lai pasargātu darbinieku vai 

pakalpojuma saņēmēju, darba devējs var pārskatīt darbinieka, kam pastāv augsts 

risks inficēties ar Covid-19, darba pienākumus, iesaistot darbinieku darbā, kur ir 
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zems risks Covid-19 infekcijas izplatībai. 

2. Ja darba ņēmējs izmanto tiesības nevakcinēties, neskaidrs ir jautājums 

par testēšanās izmaksām. Lūdzu skaidrot, kas ir atbildīgs par testēšanas izmaksu 

segšanu. 

Covid-19 testi tiek organizēti dažādos veidos, tādēļ to apmaksa ir atkarīga 

no Covid-19 testa veikšanas pamata. 

Ja Covid-19 tests tiek veikts tādēļ, ka personai, kurai nav vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts, atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām ir jāveic 

Covid-19 tests, lai iegūtu testēšanas sertifikātu, no šī gada 1.augusta testa apmaksa 

netiks nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem. Ņemot vērā minēto, šādos 

gadījumos jautājums par testa apmaksu būs darba devēja un darbinieka 

savstarpēja vienošanās. Šajā jautājumā ir jāņem vērā, ka valsts nodrošina 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam bezmaksas vakcināciju un ir nodrošināts 

pietiekams pārejas periods, lai vakcināciju pabeigtu un nebūtu nepieciešamības 

veikt  Covid-19 testu. 

3. Kā rīkoties darba devējam, ja nevakcinētu darbinieku nav iespējams 

nodarbināt citā darbā, kurā nav tiešas saskares ar cilvēkiem? 

Darba devējam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kontekstā ir 

tiesības izvēlēties efektīvāko un savam uzņēmumam atbilstošāko darbības 

modeli, ievērojot gan Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktos 

principus, gan arī citus normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības 

paredzētos tiesiskos risinājumus. Piemēram, darba devējam ir iespējas organizēt 

darba laiku elastīgāk, ieviest attālinātā darba izmantošanu u. c. Jebkurā gadījumā, 

ja darbs tiek veikts klātienē, darba devējam ir pienākums noteikt pasākumus 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai darba vietās, kā arī nodrošināt 

nodarbinātajiem nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Līdz ar to darba devējam katrā konkrētajā situācijā ir jāizvērtē un jāizvēlas 

tiesiski pamatots un atbilstošs risinājums, ievērojot to, ka vakcinācija ir 

brīvprātīga. Piemēram, darba devējs var piedāvāt darbiniekam Darba likuma 

97. pantā ietverto iespēju darba līguma grozīšanai, kā arī noteikt dīkstāvi, izbeigt 

darba tiesiskās attiecības pusēm vienojoties u. c. 

4. Vai tiks nodrošināts valsts atbalsts nodarbinātajiem, kuri būs izmatojuši 

savas tiesības nevakcinēties un tā dēļ nevarēs strādāt (piemēram, nozarēs, kur 

darbība atļauta, ja pakalpojuma sniedzējs (nodarbinātais) ir vakcinēts vai 

pārslimojis)? Ja šāds atbalsts tiks nodrošināts, lūdzu informēt, kāds un cik ilgi? 

Šobrīd nav ieviesti nekādi ierobežojumi vai nosacījumi, kas dotu pamatu 

personām, kurām nav aizsardzības pret Covid-19, pretendēt uz kādiem 

pabalstiem. Ir jāņem vērā, ka šobrīd valsts sniedz ievērojamu atbalstu sabiedrībai, 

nodrošinot pilnībā apmaksātu un plaši pieejamu vakcināciju pret Covid-19, tai 

skaitā organizējot izbraukuma vakcināciju attālākās valsts teritorijās, kā arī no 

valsts budžeta tiek plaši apmaksātas iespējas veikt Covid-19 testus. 

 

 

Veselības ministrs (paraksts*) Daniels Pavļuts 
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