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Priekšlikumi ekonomikas funkcionēšanai Covid apstākļos (balstīts uz scenāriju A)
Priekšlikumi maksimāliem piesardzības pasākumiem (balstīts uz scenāriju D)

3. Ietekme uz tautsaimniecību
4. Turpmākie soļi un uzdevumi

1. Epidemioloģiskie scenāriji

Epidemioloģiskie scenāriji
•

•

•

•

A «nostiprinošais». (pašreizējā dinamika) Covid-19 gadījumu
skaita dinamika, ja tiek ieviesti ierobežojumi, kas kompensē B.1.1.7
iedarbību.
B. «saglabājas esošie pasākumi». Covid-19 gadījumu skaita
dinamika, pastāvot esošajiem pasākumiem bez izmaiņām
C. «riskantais, esošie pasākumi». Covid-19 gadījumu skaita
dinamika, ja par 10% mazinās esošo pasākumu iedarbīgums
(nogurums, neievērošana, atvieglojumi)
D. «ierobežojošais». Covid-19 gadījumu skaita dinamika, ja tiks
pastiprināts esošo pasākumu iedarbīgums (+30%)

Citi nosacījumi: B.1.1.7 celma infekciozitāte +50% (R=1,5),
hospitalizācija – 14%, letalitāte – 2%, kontaktpersonu skaits – 1,6 uz 1 gadījumu

14 DIENU COVID-19 GADĪJUMU SKAITS UZ 100 000
IEDZĪVOTĀJIEM (PROGNOZE LĪDZ 01.05.2021.)
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Prognozētais stacionāros esošo Covid-19 pacientu skaits pa dienām (līdz
01.05.2021.), ja tiek ieviesti pasākumi, kas kompensē B.1.1.7 iedarbību (5% nedēļā).
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No 08.03. - 01.05. (55 dienas)
Covid-19 gadījumu skaits 27 389
Hospitalizēto skaits 3 835
Nāves gadījumu skaits 548
Kontaktperosnu skaits 43 822

0

A. scenārijs: «nostiprinošais»
Min.

Vid.

Max.

Faktiski

Prognozētais stacionāros esošo Covid-19 pacientu skaits pa dienām (līdz
01.05.2021.), ja pastāv esošie pasākumi bez izmaiņām
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No 08.03. - 01.05. (55 dienas)
Covid-19 gadījumu skaits 34 891
Hospitalizēto skaits 4 885
Nāves gadījumu skaits 698
Kontaktpersonu slaits 55 826

0

B. scenārijs: «saglabājas esošie
pasākumi»
Min.

Vid.

Max.

Faktiski

2000

Prognozētais stacionāros esošo Covid-19 pacientu skaits pa dienām (līdz
01.05.2021.), ja par 10% samazinās esošo pasākumu iedarbīgums vai ir
papildus atvieglojumi
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No 08.03. - 01.05. (55 dienas)
Covid-19 gadījumu skaits 55 361
Hospitalizēto skaits 7 751
Nāves gadījumu skaits 1107
Kontaktpersonu skaits 88 578

0

C. scenārijs: «riskantais, esošie
pasākumi»

Min.

Vid.

Max.

Faktiski

Prognozētais stacionāros esošo Covid-19 pacientu skaits pa dienām (līdz 01.05.2021.), ja
tiks pastiprināts esošo pasākumu iedarbīgums (+30% – AK un Īrijas rīcība)
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Covid-19 gadījumu skaits 16 031
Hospitalizēto skaits 2 244
Nāves gadījumu skaits 321
Kontaktpersonu skaits 25 649
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D. scenārijs: «ierobežojošais»
Min.

Vid.

Max.

Faktiski

PROGNOZĒTĀ COVID-19 INFEKCIJAS IETEKME
(NO 08.03. – 01.05, 55 DIENAS)
A. scenārijs
27 389

B. scenārijs
34 891

C. scenārijs
55 361

D. scenārijs
11 765

3 835

4 885

7 751

1 647

Nāves gadījumu
skaits

548

698

1 107
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skaits

43 822
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Covid-19
gadījumu skaits
Hospitalizēto
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2. Rīcības varianti
2.1. Priekšlikums ekonomikas funkcionēšanai Covid apstākļos (Balstīts uz
epidemioloģisko scenāriju A)

MĒRĶIS

EKONOMIKAS FUNKCIONĒŠANA COVID-19
APSTĀKĻOS

DARBA VIETAS privātajā
un sabiedriskajā
sektorā kopā,
tūkstošos

111

Lauksaimniecība,
mežsaimniecība

IKT pakalpojumi

Pārējā rūpniecība

Apstrādes
rūpniecība

30
23

23

36

Izmitināšana un
ēdināšana

65

Būvniecība

70
Transports un
uzglabāšana

236
Publiskie
pakalpojumi

143
Tirdzniecība

36

124

Pārējie
pakalpojumi

Komercpakalpojumi
11

EKONOMIKAS DARBĪBA – RAŽOJOŠĀS NOZARES
Darba vietas, tūkst.

111

23
Pārējā rūpniecība

Apstrādes
rūpniecība

23
Lauksaimniecība,
mežsaimniecība

221

65

Būvniecība

Kopā darba vietas
tūkst. jeb

25%

Turpina darbu, ievērojot:
 maksimāli iespējamu darbinieku
distancēšanos – Covid droši nozaru
protokoli, piemēram, darbs maiņās
 pēc iespējas biroji strādā attālināti
 u.c.

no visas ekonomikas

12

PRINCIPI TĀLĀKAI RĪCĪBAI
Vīrusa izplatības mazināšana balstīta uz attālinātu darbu
Nepieciešams izstrādāt Covid drošas darbības protokolu katrā nozarē.
Nepieciešams stings ieviešanas kontroles mehānisms
Ierobežojumu politikas izmaiņas veicamas pa soļiem

13

TŪLĪTĒJIE PASĀKUMI, LAI KOMPENSĒTU B.1.1.7.
IETEKMI UN NEAPSTĀDINĀTU TAUTSAIMNIECĪBU (1)
1. Darba organizēšana

2. Inficēto un kontaktpersonu uzraudzība

•

Nozares pāriet uz drošiem protokoliem

• Aizliegt apmeklēt publiskas vietas

(distancēšanās, vēdināšana, dezinfekcija, masku lietošana,
veselības monitorings)

• Kontaktpersonu apziņošana 1 dienas laikā (sniedzot visu

Atbildīgās personas par prasību ievērošanu noteikšana
(t.sk. transports, darba organizācija)

• Nodrošināt viesnīcu uz COVID pozitīva testa pamata

•
•
•

Valsts pārvalde kā piemērs

o
o

• Veicināt Izmitināšanas programmas pieejamību sedzot 80% no
izmaksām, t.sk. ēdināšanai

Klātienē – tikai ar iestādes vadītāja atļauju

• Stingra inficēto un kontaktpersonu uzraudzība

Klātienes pakalpojumi – tikai ar iepriekšēju pierakstu

• Pašvaldību un NVO aktīva iesaiste inficēto un kontaktpersonu
pārtikas un medikamentu apgādei

Privātais sektors

o
o

nepieciešamo informāciju par turpmāko rīcību saslimstības novēršanai un
iespējām saņemt valsts atbalstu Izmitināšanas programmā)

Klātienē – tikai ar komersanta vadītāja atļauju
Atbalsts attālinātam darbam – 60 EUR apmērā uz
strādājošo IIN neattiecināšana uz izdevumiem
14

TŪLĪTĒJIE PASĀKUMI, LAI KOMPENSĒTU B.1.1.7.
IETEKMI UN NEAPSTĀDINĀTU TAUTSAIMNIECĪBU (2)
3. Pārvietošanās

•
•
•
•

Samazināt maksimāli pieļaujamo
pasažieru skaitu līdz 30% no
ietilpības

4. Pūļa testēšana un mērķtiecīgs
skrīnings
• Ātri identificēt perēkļus, lai tos
lokalizētu
• Identificēt riskus konkrētos
segmentos

5. Tūrisms
• Mazināt izņēmumus, kas apgrūtina
kontroli
• Stiprināt robežkontroli

• Uzturēt liela mēroga testēšanu

• Organizētiem tūrisma
pakalpojumos iekļaut uzturēšanos 2
ned. pašizolācijā viesnīcā Latvijā

Stiprināt kontroli par drošo
protokolu un prasību ievērošanu

6. Apturi Covid-19

7. Pirmskolas izglītība

Atteikties no pašvaldību stāvvietu
maksas privātam transportam

• Lietotnes pilnveide un popularizēšana

• Bērnudārza nodrošināšana vecākiem, kuri
nevar strādāt attālināti (bērnu mājsēde)

Atbildīgās personas par
pārvietošanās organizēšanu (t.sk.
drošo protokola izstrādi)

• Jāvērtē jomas, kur lietotnes lietošana ir
obligāta (piem. sniedzot drošos
pakalpojumus)

15

SAVLAICĪGA GATAVOŠANĀS IEROBEŽOJUMU MAZINĀŠANAI
Savlaicīgi tiek gatavots vienots ierobežojumu mazināšanas un nozaru
drošas, pakāpeniskas atvēršanas secība un plāns, balstoties uz nozaru
nozīmīguma, epidemioloģisko un ekonomisko analīzi.
Līdz šim identificētās jomas, kuras iekļaujamas analīzē (alfabētiskā secībā):
Aktīvās atpūtas vietas (akvaparki, baseini, batutu parki, piedzīvojumu takas, bērnu
izklaides vietas)
Amatiermāksla un mākslinieciskie kolektīvi
Bērnu nometnes
Ēdināšana (āra terases, sabiedriskā ēdināšana)
Fotopakalpojumi klātienē
Izglītība (interešu un profesionālās ievirzes izglītība (izņemot sportu), pieaugušo
profesionālā tālākizglītība, transportlīdzekļu vadītāju apmācība)
Izklaides vietas (diskotēkas, nakts klubi, kazino)
Kultūrvietas un izstāžu vietas (muzeji, izstādes, bibliotēkas)
Organizētie tūrisma pakalpojumi (ienākošie, izejošie)
Pulcēšanās un publiskie pakalpojumi, t.sk. kultūras pasākumi
Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumi (ķermeņa masāža, pirtis, SPA, sejas
procedūras)
Sporta inventāra noma iekštelpās
Sporta nodarbību vietas, t.sk. sporta bāzes, sporta klubi
Tirdzniecības vietas (ielu tirdzniecība, mazie veikaliņi, tirdzniecības centri)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Starpinstitucionāla
ekspertu darba grupa,
vienota metodoloģija
Nozīmīgums sabiedrībai
Epidemioloģisko risku
novērtējums
Nozares pienesums
tautsaimniecībai
Nozares iesaiste droša
darbības protokola
izstrādē

2. Rīcības varianti
2.2. Priekšlikums maksimāliem piesardzības pasākumiem (Balstīts uz
epidemioloģisko scenāriju D)

PASĀKUMU IEVIEŠANAS VARIANTI
I Pasākumi tiek ieviesti pēc iespējas ātrāk, piemēram no 15.marta (skolēnu brīvlaika sākums) – ieviešot striktākus pasākumus proaktīvi,
rezultātu provizoriski var sasniegt 3-4 nedēļu laikā
II Pasākumi tiek ieviesti, ja novēro situācijas pasliktināšanos, piemēram, ja novēro saslimstības pieaugumu 20% - nedēļas laikā (būtisks risks
nokavēt iespēju proaktīvai rīcībai, citu valstu pieredze liecina, ka pasākumus ieviesa pēc 2-3 nedēļām) – rezultātu sasniegšanai būs
nepieciešams ilgāks laiks – provizoriski 2 mēneši un vairāk.

PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI I
Darba vietas:
- darbinieki klātienē strādā tikai ar darba devēja pamatotu rīkojumu, lai nodrošinātu būtisku neatliekamu darbu nepārtrauktību, ko nevar
veikt attālināti savā dzīves vietā;
- tiek sniegti tikai būtiski pakalpojumi un strādā tikai būtiski ražošanas uzņēmumi, bet šo uzņēmumu, t sk. tirdzniecības pakalpojumu
sniedzēju atbalsta darbinieki maksimāli strādā attālināti

Pārvietošanās, pulcēšanās:
• pienākums uzturēties savā dzīvesvietā vienas mājsaimniecības ietvaros;
• atstāt dzīvesvietu atļauts tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā (iepirkšanās, veselības aprūpes saņemšana, dzīvnieku aprūpe,fiziskās aktivitātes
utml.);
• reliģiskās darbības veikšanas vietas klātienē darbojas tikai reliģisko svētku dienās
• pārtraukta muzeju ārtelpās un dabas taku darbība

PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI II
Izglītība, sports:
- mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs tikai attālināti, izņemot:
- pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem, kuru likumiskie pārstāvji paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu;
- klīnisko praksi rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6 kursu medicīnas studentiem;
- programmas apguvi sociālās korekcijas izglītības iestādē "Naukšēni", speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem;
- sporta norise tikai individuāli ārtelpās,izņemot Latvijas pieaugušo izlases,Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu,kā
arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu (personas, kuras uz līguma pamata un par
nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) treniņi ārtelpās;
- nenotiek nekādi sporta pasākumi.
Tūrisms:
novērst nebūtiskus ceļojumus.

PIEDĀVĀTIE RISINĀJUMI III
Veselības aprūpe

tiek nodrošināta tikai:
- neatliekamā medicīniskā un akūto palīdzība, tai skaitā zobārstniecības, nepieciešamie izmeklējumi un konsultācijas;
- ģimenes ārsta sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;
- Valsts asinsdonoru centra sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi;
- vakcinācijas pakalpojumi;
- veselības aprūpes pakalpojumi mājās;
- grūtnieču aprūpe;
- laboratorijas pakalpojumi.
- ārstniecības iestādes pastiprina attālināto konsultāciju iespējas.

-

KOMPENSĒJOŠĀ RĪCĪBA
-

kompensējošus mehānismu sagatavošana, pieņemšana un savlaicīga ieviešana
komunikācijas plāna sagatavošana un īstenošana
sadarbība ar sociālajiem partneriem (LDDK, LTRK, LPS, NVO, u.c.) pirms lēmuma formālas pieņemšanas
nepieciešamo pasākumu kopums, lai nodrošinātu Covid-19 pārvaldību pēc ārkārtējās situācijas beigām
pietiekams atbalsts personām, kas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam, t. sk. vientuļām personām nodrošināšana, personām, kas cieš no
vardarbība, personām ar psihiskās veselības traucējumiem
nepieciešamo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana riska grupām (piemēram senioriem, vientuļiem cilvēkiem, cilvēkiem ar veselības
problēmām utml.), piemēram pārtikas piegāde, sociālie, veselības aprūpes pakalpojumi utml.)

3. Scenāriju ietekme uz
tautsaimniecību

SCENĀRIJU IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU (1)
Kopā stingro ierobežojumu
ietekme 3 nedēļās:

725
milj. EUR
242
Izglītība, Skaistumkopšana, Amatiermāksla klātienē, Kultūrvietas
un izstāžu vietas, Izmitināšana, Izejošais tūrisms, Fotopakalpojumi
klātienēI, elu tirdzniecība, sporta inventāra noma iekštelpās,
Izklaides un labsajūtas pakalpojumi klātienē (tai skaitā bāros,
naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās
(iekštelpās), spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās,
izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, kameršļūkšanas
vietās, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī
tirdzniecības centros)), Publiskie pasākumi, Privāta pulcēšanās un
privāti pasākumi, Bērnu nometnes

45

45

45

45

Esošie ierobežojumi

45

242

242

Atceļot ierobežojumus situācijas uzlabošanās
būs lēna – zaudēti eksporta tirgi, kuru
atgūšana var prasīt laiku līdz pat 3 gadiem,
pakalpojumu uzņēmumu bankroti, u.c.

45

Stingri ekonomikas ierobežojumi uz 3 nedēļām

SCENĀRIJU IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU (2)

1 nedēļa,
milj. EUR
3 nedēļas,
milj. EUR
3 nedēļas,
% no IKP

A. Scenārijs

B. scenārijs

C. scenārijs

D. scenārijs

49,4

45,2

35,6

241,7

148,2

135,5

106,7

725,0

0.51%

0.46%

0.36%

2.5%

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

SCENĀRIJU IETEKME UZ TAUTSAIMNIECĪBU (3)
B un D scenārija ietekme uz nozarēm, milj. EUR 3 nedēļās
29,1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība
19,3

Pārējā rūpniecība
Apstrādes rūpniecība

156,7

3,4

74,8

Būvniecība
Tirdzniecība

105,9

41,7

Transports un uzglabāšana

20,8

Izmitināšana un ēdināšana

19,9

D scenārijs

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
11,4

Finanšu un apdrošināšanas darbības
Operācijas ar nekustami īpašumu
Komercpakalpojumi
Valsts pārvalde
Izglītība

17,7

6,4

76,7

11,9

4,4
5,9

13,1
22,3

Veselība un sociālā aprūpe
Māksla, izklaide un atpūta

16,8

Citi individuālie pakalpojumi

3,9

Pārējās nozares

4,3

16,0
11,4

25,7

B scenārijs

LĪDZŠINĒJĀS COVID-19 TIEŠĀS IZMAKSAS (ĀRSTĒŠANA,
DARBA NESPĒJA, NĀVES GADĪJUMI) 2020 SEPTEMBRIS-2021
FEBRUĀRIS
(milj.eiro)

Saslimušie

90 525

Ārstniecības izmaksas

115,4

Kontaktpersonas

144 840

Darbnespējas pabalsti

28,5

Darbnespēja, dienas

163 886

Darbnespējas izmaksas ekonomikai

91,3

Nāves gadījumi

1699

KOPĀ

NVD dati, VSAA dati, NVD prognozes
Ārstniecības izdevumi ietver ambulatoriskos, stacionāros, laboratorijas
Darbnespējas izmaksu ekonomikai aprēķins balstīts uz IKP dienā / nodarbinātais.

235,2

COVID-19 TIEŠĀS IZMAKSAS, 4 SCENĀRIJI (ĀRSTĒŠANA,
DARBA NESPĒJA, NĀVES GADĪJUMI NO 8.03.-01.05, 55
DIENAS)
A.scenārijs

B.scenārijs

C.scenārijs

D.scenārijs

Ārstniecības izmaksas

20,8

22,4

26,6

18,5

Darbnespējas pabalsti

9,9

12,6

20,0

5,8

Darbnespējas izmaksas
ekonomikai

31,8

40,5

64,2

18,6

KOPĀ

62,5

75,5

110,8

42,9

3. Turpmākie soļi un uzdevumi

UZDEVUMI STARPINSTITŪCIJU KOORDINĀCIJAS GRUPAI I
Koordinēt sadarbībā ar ministrijām, pašvaldībām un sociāliem partneriem šādu pasākumu īstenošanu:
• komunikācijas plāns - par Covid-19 pasākumiem, skaidrošana, motivēšana
• sabiedrības noskaņojuma un attieksmes monitorings
• veselības/ekonomikas/sociālo kopsakarību analīze saistībā ar Covid-19
• ierobežošanas pasākumu izmaksu efektivitātes novērtējums
• ekonomiskā atbalsta pasākumi Covid-19 izplatības seku mazināšanai uz valsts tautsaimniecību
• vienots ierobežojumu mazināšanas un nozaru drošas, pakāpeniskas atvēršanas secība un plāns, balstoties

uz nozaru nozīmīguma, epidemioloģisko un ekonomisko analīzi
• pasākumi efektīvai kontrolei par noteikto pasākumu ievērošanu
• pasākumi ceļotāju kontroles pastiprināšanai un nebūtisku ceļojumu novēršanai
• pasākumus, lai veicinātu epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu darba vietās
• atbalsta pasākumus personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, cieš no vardarbības utml.

Uzdevumi starpinstitūciju koordinācijas grupai II
Koordinēt sadarbībā ar ministrijām, pašvaldībām un sociāliem partneriem šādu pasākumu
izstrādi:
•
•

epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšana izglītības iestādēs (pirmskolas izglītības iestādēs)
risinājumi attālinātajai izglītībai, t.sk. eksāmenu kārtošanai

•

uzturēt epidemioloģiskās uzraudzības un pretepidēmijas pasākumu kapacitāti
pasākumu ietekmes uz Covid-19 izplatību novērtējums
nodrošināt veselības sektora kapacitāti

•

atbalsta mehānismi, personām, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam

•
•

Paldies!

