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Latvijas Ūdensapgādes un 
kanalizācijas uzņēmumu asociācijai 

 
Informācijai: 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 
 
 
Par prioritāri pret Covid-19 
vakcinējamiem darbinieki 

 

 
Veselības ministrija savas kompetences ietvarā ir izvērtējusi Biedrības 

“Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (turpmāk – 
Biedrība) š.g. 15. februāra vēstulē izteikto lūgumu V. prioritāri vakcinējamo 
nozares speciālistu sarakstā ietvert 500 ūdenssaimniecību darbiniekus, kuri  
nodrošina nepārtrauktu valstij un sabiedrībai nozīmīgu funkciju veikšanu, 
novēršot plašus sabiedrības veselības, drošības un vides aizsardzības riskus. 

Saistībā ar vēstulē izteikto lūgumu Jūsu pārstāvētā uzņēmuma darbiniekus 
vakcinēt pret Covid-19 paātrinātā kārtā paskaidrojam, ka prioritāri vakcinējamo 
personu grupu sarakstu apstiprina Ministru kabinets1, un normatīvajā aktā 
noteiktā primāri vakcinējamo grupu secība tiek stingri ievērota. Patlaban tiek 
vakcinētas III. prioritāri vakcinējamajai grupai piederošas personas. Arī turpmākā 
vakcinācijas secība tiek plānota pēc prioritāro grupu principa, sākumā vakcinēties 
aicinot tos, kuru dzīvība vai veselība Covid-19 vīrusa dēļ ir visvairāk apdraudēta, 
piemēram, seniorus vai personas, kas slimo ar hroniskām slimībām. Līdz ar ko, ja 

 
1 MK -9.07.2020. noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai”; 3. pielikums “Prioritāri vakcinējamo personu grupas”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/315304-
epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai  
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Jūsu pārstāvētajos ūdensapgādes uzņēmumos tiek nodarbināti speciālisti, kam 
apstiprinātas hroniskas saslimšanas un viņi būs pieteikušies vakcinācijai, šiem 
darbiniekiem tiks dota iespēja provizoriski saņemt vakcināciju jau marta mēnesī. 
Kritiski svarīgie ūdensapgādes saimniecības darbinieki, kas ietilpst V. prioritāri 
vakcinējamo personu grupā un kurus par tādiem atzinusi Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija un šo darbinieku sarakstus apstiprinājis Ministru 
kabinets, vakcīnu saņems atbilstoši normatīvajos aktos nostiprinātajai prioritāri 
vakcinējamo grupu vakcinēšanas secībai. 

Līdz ar ko vēlamies uzsvērt, ka patlaban ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
tiek piedāvāta agrīnās pieteikšanās iespēja vakcīnas saņemšanai vienotajā 
vakcinējamo personu sarakstā “Agrīnā pieteikšanās vakcīnai pret Covid-19”, 
izmantojot tīmekļvietni www.manavakcina.lv vai piesakoties pa tālruni 
Nr.: 8989. Personai piesakoties, jānorāda savi personas dati, izvēlētā vakcinācijas 
vieta, kontaktinformācija, papildus (ja attiecināms) norādot informācija par 
hroniskām slimībām, kā arī prioritāro grupu profesiju. Minētā informācija 
nepieciešama prioritāri vakcinējamo iedzīvotāju grupu identifikācijai un 
vakcinācijas plānošanai. Vienotajā vakcinējamo personu sarakstā norādītā 
kontaktinformācija tiks izmantota arī komunikācijai par vakcināciju. Iedzīvotāji, 
tajā skaitā no riska grupām, vai nu saņems uzaicinājumu reģistrēties vakcinācijai 
pret Covid-19, vai arī tiks aicināti apstiprināt automātisko reģistrāciju pie ģimenes 
ārsta vai citā vakcinācijas vietā, kā arī saņems atgādinājumu par nozīmēto 
vakcīnas vai balstvakcīnas (otrā vakcīna) saņemšanas laiku un vietu. Vēršam 
uzmanību, ka jau patlaban iedzīvotāji vakcinācijai pret Covid-19 var pieteikties 
arī pie sava ģimenes ārsta, ja vien viņš nodrošina savu pacientu vakcināciju.   

Atbilstoši konkrētas vakcīnas piegādes laikam no vienotā vakcinējamo 
personu saraksta, ņemot vērā prioritārās grupas un piegādāto vakcīnu apjomu, tiks 
veidotas centralizēti reģistrētu iedzīvotāju rindas (pie ģimenes ārstiem, 
ārstniecības iestādēs vai nacionālā mēroga vakcinācijas kompleksiem), katram 
cilvēkam paredzot konkrētu vakcinācijas vietu un laiku. Savukārt organizācijas, 
pamatojoties uz to pieteiktajiem sarakstiem, tiks informētas par plānotajām 
izbraukuma vakcinācijām vai arī speciālu vakcināciju kādā no ārstniecības 
iestādēm. Līdz ar ko uzņēmumi jau šobrīd var gatavot savu vakcinējamo 
darbinieku sarakstus. Savukārt informācija par to, kad uzņēmumi varēs pieteikt 
savus darbiniekus vakcinācijai, būs pieejama Veselības ministrijas, Slimību 
profilakses un kontroles centra tīmekļvietnēs, plašsaziņas līdzekļos un sociālo 
tīklu kontos.  

Papildinformācija un atbildes uz jautājumiem par reģistrēšanos vakcīnai 
pret Covid-19 pieejamas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē2. 
Savukārt plašāku skaidrojumu par vakcināciju varat gūt Informatīvajā ziņojumā 

 
2 Pieejams Atbildes uz jautājumiem par Manavakcina.lv | Slimību profilakses un kontroles centrs (spkc.gov.lv); 
https://www.spkc.gov.lv/lv/manavakcinalv  
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“Par Covid-19 vakcinācijas plānu”3, kas izskatīts un pieņemts zināšanai Ministru 
kabinetā š.g. 28. janvārī. 

 
 

Valsts sekretāre (paraksts*) Daina Mūrmane - Umbraško 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaidrīte Ivanišaka  60008325 
skaidrite.ivanisaka@vm.gov.lv 

 
3 Pieejams Politikas plānošanas dokumentu datubāzē: Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcinācijas plānu" 
| POLSIS (mk.gov.lv); http://polsis.mk.gov.lv/documents/6973  


