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J. Jansonam 

 

Informācijai:  

Ieslodzījuma vietu pārvaldei 

 

 

Par ieslodzīto vakcināciju pret Covid-19  

Rīgas Centrālcietumā 

 

Tieslietu ministrijā 2022.gada 15.jūlijā tika saņemta Jūsu vēstule, kurā norādāt, ka 

Tiesībsarga birojā 2021.gada decembrī, pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, aktualizējās 

jautājums par vakcinācijas pret Covid-19 procesu Rīgas Centrālcietumā. Iesniegumos tika 

norādīts, ka Rīgas Centrālcietumā ir bijusi iespēja veikt vakcināciju pret Covid-19 tikai ar viena 

ražotāja "Janssen" vakcīnu un ieslodzītajiem nav bijusi iespēja izvēlēties cita ražotāja vakcīnas. 

Pamatojoties uz iegūto informāciju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) un Rīgas 

Centrālcietuma, secināt, ka vakcinācija Rīgas Centrālcietumā ar visu trīs ražotāju vakcīnām ir 

tikusi uzsākta 2021.gada decembra beigās, līdz ar to ieslodzītajiem līdz minētajam laikam ir bijusi 

liegta iespēja izvēlēties pirmreizējai vakcinācijai un balstvakcinācijai sev vēlamā ražotāja vakcīnu, 

izņemot personas, kurām vakcinācijas process ir ticis uzsākts ar "Pfizer" un "Moderna" potēm un 

tā pabeigšana ir tikusi nodrošināta Latvijas Cietumu slimnīcā. Tāpat secināt, ka arī 2022.gada 

sākumā līdz brīdim, kad Tiesībsarga biroja darbinieki apmeklēja Rīgas Centrālcietumu, lai arī 

pastāv iespēja pieteikties vakcinācijai ar "Pfizer" un "Moderna" vakcīnām, tomēr faktiski iespēja 

saņemt izvēlēto vakcīnu saprātīgā laikā ir liegta. Vēstulē norādāt, ka ir saprotams, ka ir 

nepieciešams saņemt noteiktu skaitu iesniegumu ar vēlmi vakcinēties ar "Pfizer" un "Moderna" 

vakcīnām, lai izlietotu vakcīnas flakonu bez pārpalikumiem, tomēr norādāt, ka nav pieļaujams, ka 

ieslodzītajiem nākas ilgstoši gaidīt, lai tiktu savākts noteikts iesniegumu skaits un laiks, kas 

nepieciešams vakcīnas pasūtīšanai un saņemšanai. Tāpat nav pieļaujams, ka ieslodzītajam, kurš 

rakstveidā ir izteicis vēlēšanos veikt vakcināciju/balstvakcināciju ar konkrēta ražotāja vakcīnu, 

vispār tiek liegta iespēja vakcinēties tā iemesla dēļ, ka medicīnas daļā nav saņemts noteikts skaits 

iesniegumu un iespējams tas netiks saņemts, lai pasūtītu vakcīnas. Ņemot vērā minēto, aicināt 

steidzami veikt nepieciešamās darbības, lai efektivizētu un padarītu vakcinācijas procesu Rīgas 

Centrālcietumā ātrāku, lai katram ieslodzītajam būtu iespēja saņemt izvēlēto vakcīnu pēc iespējas 

ātrākā laikā, līdzīgi kā ikvienam sabiedrības loceklim. 

 Ņemot vērā minēto, sniedzam šādu atbildi, kuras sagatavošanā izmantota Pārvaldes 

sniegtā informācija.  
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Atbilstoši Pārvaldes sniegtajai informācijai, lai novērstu Jūsu vēstulē minētos vakcinācijas 

procesa trūkumus un noskaidrotu, cik ieslodzīto vēlas vakcinēties un ar kādām vakcīnām, visiem 

ieslodzītajiem, kuri ierodas Rīgas Centrālcietumā, tiek piedāvāts aizpildīt veidlapu, kurā tiek lūgts 

norādīt, vai ieslodzītais ir vakcinēts pret Covid-19, vai viņš vēlas vakcinēties pret Covid-19, un ja 

vēlas, tad ar kādu vakcīnu. Minētais pasākums ļauj plānot nepieciešamo vakcinācijas apjomu un 

laicīgi plānot vakcīnu pasūtījumus, lai maksimāli ātri veiktu vakcināciju. Tāpat no Pārvaldes 

sniegtās informācijas izriet, ka 2022.gada jūlijā Rīgas Centrālcietums saņēma 59 ieslodzīto 

iesniegumus, kuros izteikta vēlme vakcinēties pret Covid-19. Pēc iesniegumu apkopošanas 

19  ieslodzītajiem lūgums vakcinēties tika atteikts, jo tam nebija medicīnisku indikāciju (jau ir 

vakcinējušies vai ir vakcinējušies un pārslimojuši Covid-19). Laika posmā no 2022.gada 1.augusta 

līdz 2022.gada 5.augustam tiks vakcinēti 19 ieslodzītie, kuri izteica vēlmi vakcinēties ar "Janssen" 

vakcīnu, bet 20 ieslodzītajiem ir pasūtītas "Moderna" vakcīnas, un vakcinācija notiks laika posmā 

no 2022.gada 8.augusta līdz 2022.gada 12.augustam. 

Līdz ar to no Pārvaldes sniegtās informācijas izriet, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi, 

lai efektivizētu vakcinācijas procesu Rīgas Centrālcietumā un padarītu to ātrāku.  

 

 

Ar cieņu, 

 

valsts sekretāra vietniece  

tiesību politikas jautājumos                                               A. Smiltēna 

 

 

 

 

 

 

 


