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PAR ZIŅOŠANU PAR ĀRPUSKĀRTAS VAKCĪNAS PRET COVID-19 
SAŅEMŠANU 
 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” Trauksmes celšanas centrā (Delna) no ziņotāja 
esam saņēmši informāciju par to, ka vairākas personas, kas strādā farmācijas 
uzņēmumos un citas personas, kas nav medicīnas darbinieki, jau ir saņēmuši vakcīnu 
pret Covid-19. Šo informāciju apstiprina arī atsevišķu personu sniegtā informācija 
sociālajos tīklos. 

Ministru kabinets februārī apstiprināja sarakstu ar iedzīvotāju grupām, kuras vakcīnu 
pret Covid-19 saņems prioritārā kārtībā, saskaņā ar kuru 2021. gada pirmajā ceturksnī 
paredzēts vakcinēt prioritāri veselības aprūpes darbiniekus (kas aprūpē Covid-19 
pacientus, ārstniecības personas slimnīcās, ambulatori un izglītības iestādēs, ģimenes 
ārstus, farmaceitus u.c.), pacientus ar nopietnām medicīniskām indikācijām vai gaida 
nopietnas manipulācijas (piem., onkoloģiskie, gaida operāciju, ilgstoši stacionārā u.c.), 
kā arī sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, kritiskās amatpersonas valsts 
darbības nepārtrauktībai un drošībai. 

Delnas ieskatā farmācijas uzņēmumu darbinieki neietilpst nevienā no prioritārajām 
grupām, kurām vakcinēšanās paredzēta 2021. gada pirmajā ceturksnī, līdz ar to ir 
pamatotas aizdomas par vakcīnu ārpuskartas saņemšanu. 

Ņemot vērā, ka vakcīnu ražošanas un piegāžu apjomi ir ierobežoti, kā arī ņemot vērā 
augsto pieprasījumu pēc vakcīnām gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā, tad vakcīnu 
ierobežotais daudzums Latvijā rada pamatu bažām par iespējamu korupciju attiecībā uz 
vakcīnu pret Covid-19 saņemšanas kārtību. Korupcijas risks veselības sektorā 
pandēmijas laikā ir īpaši būtisks, jo tā rezultātā vakcinēšanās var tikt liegta kādam, kam 
tā ir patiešām nepieciešama.  

Līdz ar to ir nepieciešams apzināt un novērst korupcijas un citus riskus un to ietekmi 
uz vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izstrādāt mehānismus, 



lai nodrošinātu, ka vakcīnas pret Covid-19 nonāk pie tām personām, kam to saņemšana 
ir paredzēta prioritārā kārībā saskaņā ar Ministru kabineta izstrādāto plānu.  

Ievērojot minēto, lūdzam Jūs sniegt informāciju par to: 

1) vai ir istrādāta sistēma ārpuskārtas vakcīnu saņemšanas riska novēršanai; 
2) kā rīkoties iedzīvotājiem vai iestādēm, ja to rīcībā ir informācija par konkrētiem 

gadījumiem, kad vakcīna pret Covid-19 ir saņemta ārpus kārtas. 

Delna sazinājās ar NVD, lai uzzinātu, kā iespējams ziņot par iespējamiem pārkāpumiem 
vakcīnu saņemšanas kārtībā, taču noskaidroja, ka šāda kārtība nav izstrādāta un 
publiskota. Aicinām to darīt, lai veicinātu minēto risku novēršanu, kā arī ziņošanu.  
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Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore 
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