IMUNIZĀCIJAS VALSTS PADOMES
DARBA SĒDES
PROTOKOLS

Rīga, 2021. gada 6. janvārī

Nr.64

Sēde sākas: plkst. 13:00.
Sēde notika tiešsaistē, izmantojot virtuālo sanāksmju telpu ZOOM.
Sēde beidzas: plkst. 14:30.
Sēdi vada Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja:
Dace Zavadska, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Ģimenes vakcinācijas
centra vadītāja; Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras asociētā profesore.
Sēdē piedalās:
Padomes locekļi:
Ainārs Lācbergs, Nacionālā veselības dienesta (turpmāk: NVD) Finanšu vadības
departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja vietnieks;
Uga Dumpis, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk: PSKUS)
Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs;
Dace Gardovska, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja;
Santa Markova, SIA „Rīgas Dzemdību nams” valdes priekšsēdētāja, ginekoloģe,
dzemdību speciāliste;
Gunta Stūre, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas
Infektoloģijas centrs” 6.HIV/AIDS nodaļas vadītāja; 14.00
Anita Villeruša, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas
katedras asociētā profesore; Sabiedrības veselības institūta zinātniskās padomes
priekšsētētāja
Ainis Dzalbs, ģimenes ārsts;
Inga Akmentiņa-Smildziņa, “nodibinājuma “Fonds Mammām un Tētiem” vadītāja
Sēdē nepiedalās:
Jānis Zvejnieks, Zāļu valsts aģentūras (turpmāk: ZVA) direktora vietnieks;

Pieaicinātie:
Jurijs Perevoščikovs, Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk: SPKC) Infekcijas
slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors;
Elīna Dimiņa, SPKC Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja;

Larisa Savrasova, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta
Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe;
Sēdi protokolē:
Ieva Rutkovska, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta
Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas galvenā speciāliste antimikrobās
rezistences jautājumos.
Dienas kārtība:
Imunizācijas valsts padomes loma jautājumos par vakcināciju
pret COVID-19
D.Zavadska norāda, ka sēdes laikā tiks apspriestas Imunizācijas valsts padomes (IVP) funkcijas,
uzdevumi un pašreizējā loma, kā arī IVP līdz šim apspriesto jautājumu par vakcīnu pret COVID19 hronoloģija. Tiek atkārtoti pārrunāti IVP sniegtie rekomendējošie lēmumi, kas tika izvirzīti un
pieņemti IVP sēdēs, hronoloģiskā secībā. Tiek norādīts, ka interesentiem VM mājaslapā ir brīvi
pieejami protokoli, kuros ir ietverti visi līdz šim IVP sēdēs apspriestie jautājumi un pieņemtie
rekomendējoša satura lēmumi .
IVP ir neatkarīga, zinātniska padome, kura izskata jautājumus par ar imunizāciju saistītiem
jautājumiem, kurus izvirza atbildīgās veselības nozares institūcijas, tostarp Veselības ministrija, lai
sniegtu rekomendējoša satura lēmumus Padomes kompetences ietvaros.
Tiek pārrunāti IVP uzdevumi, kas attiecas uz jautājumiem par vakcīnu pret COVID-19 portfeli,
uzsverot, ka IVP uzdevumi ir izvērtēt zinātniskos datus, citu veselības nozares institūciju sniegto
informāciju par aktuālo jautājumu, kā arī sniegt viedokli un priekšlikumus jautājumos, kas saistīti
ar valsts imunizācijas politiku, pēc Veselības ministrijas vai citu veselības nozares institūciju
ierosinājuma.
Tiek uzsvērti tādi IVP uzdevumi kā:
➢ izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar imunizācijas politikas izstrādi un realizāciju valstī, kā arī
sekmēt ar imunizācijas jomu saistīto jautājumu risināšanu;
➢ sniegt viedokli par normatīvo aktu projektiem vai attīstības plānošanas dokumentiem, kas
saistīti ar vakcināciju un imunizācijas politikas īstenošanu valstī;
➢ izvērtēt vakcīnu pasūtījumus un kopējo nepieciešamo vakcīnu daudzumu vakcinācijas
kalendāra izpildei;
➢ sniegt priekšlikumus izmaiņām vakcinācijas kalendārā un vakcinējamo personu loka
paplašināšanai vai sašaurināšanai;
➢ sniegt priekšlikumus vakcinācijas aptveres uzlabošanai;
➢ pēc Veselības ministrijas ierosinājuma izskatīt jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un
imunizācijas politikas īstenošanu valstī.
Ņemot vērā IVP uzdevumus un funkciju, IVP sniedz rekomendējoša satura lēmumus un
priekšlikumus, balstoties uz pieejamo informāciju, tostarp izstrādāto normatīvo regulējumu,
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stratēģiju, priekšlikumu un citu atbildīgo institūciju, tostarp Veselības ministrijas, sniegto
dokumentāciju.
Tiek norādīts, ka IVP pārstāvis (prof.D.Zavadska) no 2020. gada 2. decembra regulāri piedalās
Sabiedrības vakcinācijai pret COVID-19 darba grupā, kuras sastāvā ir visu iesaistīto atbildīgo
institūciju, tostarp Zāļu valsts aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā
veselības dienesta, Veselības ministrijas, pārstāvji, kas, savstarpēji sadarbojoties, izstrādā COVID19 vakcinācijas stratēģiju. Līdz ar to publiskajā telpā ar terminu “eksperti” tiek apzīmēti visu
iesaistīto institūciju, tostarp IVP, pārstāvji.
Tiek uzsvērts, ka IVP līdz šim nav bijusi pieejama pilnīgi visa informācija, kas saistīta ar
jautājumiem par vakcinācijas portfeli un vakcinācijas procesu. Izvērtējot IVP sniegto un pieejamo
informāciju, Padome ir sniegusi rekomendējoša satura lēmumus par vakcīnas pret COVID-19
aktuālajiem jautājumiem.
IVP kompetences un nolikumā norādīto uzdevumu ietvaros nav pieņemt politiskus lēmumus, kas
saistīti ar vakcīnu iegādes apjomiem un vakcīnu sadalījumu, bet izvērtēt atbildīgo institūciju
sniegto un IVP pieejamo informāciju par vakcīnu pasūtījumiem un kopējo nepieciešamo vakcīnu
daudzumu vakcinācijas kalendāra izpildei. Tāpat IVP ir izvērtējusi un sniegusi rekomendācijas
Veselības ministrijas izstrādātā prioritāri vakcinējamo sabiedrības grupu saraksta papildināšanai,
bet lēmuma pieņemšana par konkrētu grupu iekļaušanu prioritāri vakcinējamo grupu sarakstā nav
IVP uzdevums. Tiek norādīts, ka publiskajā mediju telpā ir izskanējuši lēmumi, kurus nav
pieņēmusi IVP.
Tiek norādīts, ka COVID-19 vakcinācijas stratēģijas ieviešanas plānā, ko Veselības ministrija
publicēja 2021. gada 5. janvārī, IVP ir norādītas funkcijas, kas nav norādītas Imunizācijas valsts
padomes nolikumā. IVP pilnā sastāvā nebija iespējams izteikt savlaicīgu viedokli par publicēto
Stratēģijas dokumentu, kā arī IVP funkcijas, kas norādītas publicētajā Stratēģijā, nav saskaņotas
un apspriestas ar IVP sēdē un pārsniedz IVP pilnvaras un kompetenci.
IVP darbojas un arī turpmāk darbosies sabiedrības un valsts interesēs, sniedzot uz jaunākajiem
zinātniskajiem pierādījumiem balstītas rekomendācijas, izpildīs IVP nolikumā norādītos
uzdevumus un sniegs atbildes uz jautājumiem, kas tiks saņemti no veselības nozares institūcijām,
kā arī sniegs rekomendējoša satura lēmumus savas kompetences ietvaros.
Tiek uzsvērts, ka IVP ir izmantojusi un arī turpmāk paredz izmantot savas tiesības, kas ir norādītas
IVP nolikumā:
➢ pieprasīt Padomes darbībai nepieciešamo informāciju no valsts aģentūrām un citām
valsts vai pašvaldību institūcijām un sabiedriskām organizācijām;
➢ uz noteiktām Padomes sēdēm pieaicināt valsts aģentūru, valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonas, profesionālo asociāciju, nevalstisko organizāciju
pārstāvjus un citus attiecīgās jomas ekspertus;
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➢ pieņemt rekomendējošus lēmumus Padomes kompetences ietvaros.

Tiek norādīts, ka IVP nākošajā sēdē apspriedīs VM vakcinācijas stratēģiju. Tāpat IVP uzklausīs
progresa ziņojumu par vakcīnu reģistrāciju un piegādēm, kā arī vakcinācijas norisi un aptveri
Latvijā.
Noslēgumā D.Gardovska aktualizē jautājumu par vakcinācijas pret COVID-19 režīmu. IVP locekļi
ir vienisprātis, ka pašreiz nav pieejama uz pierādījumiem balstīta informācija, ka var pagarināt
periodu starp pirmo un otro vakcinācijas devu ievadi, kas pašreiz tiek veikts dažās no valstīm. Tiek
rekomendēts šobrīd, kamēr zāļu ražotājs nav iesniedzis Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) izmaiņas
reģistrācijas dokumentācijā, kurā būtu norādīta informācija par perioda starp vakcīnu devām
pagarināšanu, netiek rekomendēta no IVP puses. Ja EMA būs apstiprinājusi un veikusi izmaiņas
vakcinācijas režīmā, tad pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju, tiks veiktas izmaiņas
pašreizējās IVP rekomendācijās.

Imunizācijas valsts padomes
Priekšsēdētāja
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