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Rīgā  

18.04.2019. Nr. 1-8.1.2/1380 Pēc pievienotā saraksta 

Par izmaiņām valsts apmaksātajā vakcinācijā 

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka 2019. gada 19. 

martā Ministru kabinets ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra 

noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Vakcinācijas noteikumi) . Grozījumi 

ir veikti vairākos Vakcinācijas noteikumu punktos, taču ar šo vēstuli vēlamies vērst Jūsu 

uzmanību uz izmaiņām valsts apmaksātajā vakcinācijā, t.sk. bērnu vakcinācijas kalendārā 

(Vakcinācijas noteikumu 3. punkts un 1. pielikums).  

Vakcinācija pret sezonālo gripu. Lai uzlabotu pretgripas vakcīnas pieejamību, kā arī, lai 

nodrošinātu vienotu pieeju no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcīnu nodrošināšanai, 

Vakcinācijas noteikumi paredz no 2019. gada 1. oktobra: 

1. bērnu no 6-23 mēnešiem (ieskaitot) vakcināciju pret sezonālo gripu (Vakcinācijas 

noteikumu 3.1., 62. punkts un 1. pielikuma (“Bērnu vakcinācijas kalendārs”) 7. punkts);  

2. grūtnieču vakcināciju pret sezonālo gripu (Vakcinācijas noteikumu 3.4. punkts un 

62. punkts). 

Ņemot vērā minēto, līdzīgi kā ar citām valsts apmaksātājām vakcīnām, vakcinācijas 

iestādēm laikus ir jāplāno un jāpasūta nepieciešamais pretgripas vakcīnas daudzums, ievērojot 

Vakcinācijas noteikumu 10. punkta nosacījumus. Sīkāku informāciju par pretgripas 

vakcinācijas organizēšanas kārtību SPKC nosūtīs Jums vēlāk.  

Jaundzimušo vakcinācija pret tuberkulozi. Pašreiz spēkā esošais Bērnu vakcinācijas 

kalendārs nosaka, ka jaundzimušo vakcināciju pret tuberkulozi var veikt, sākot no 12 stundām 

(Vakcinācijas noteikumu 1. pielikuma 2. punkts). 

Vakcinācija pret rotavīrusu infekciju. Lai laikus pabeigtu vakcinācijas kursu un 

maksimāli ātri pasargātu zīdaiņus pret rotavīrusu infekciju, vakcināciju var uzsākt bērniem no 

6 nedēļām (Vakcinācijas noteikumu 1. pielikuma 3. punkts).  

14 gadus vecu pusaudžu vakcinācija. No 2020. gada 1. janvāra paredzēts atteikties no 

sestās poliomielīta potes pusaudža vecuma bērniem. Līdz ar to Vakcinācijas noteikumos ir 

precizējumi attiecībā uz obligāto vakcināciju pret difteriju un stingumkrampjiem, nosakot, ka 

kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un poliomielītu 14 gadus veciem bērniem 

lieto līdz 2019. gada 31. decembrim (Vakcinācijas noteikumu 63. punkts).  

Sākot ar 2020.gadu 14 gadus veciem bērniem plānots veikt vakcināciju tikai pret 

difteriju un stingumkrampjiem. 

Kontaktpersonu vakcinācija. Vakcinācijas noteikumi papildināti ar 3.6. apakšpunktu, 

kas nosaka, ka epidemioloģiski nozīmīgas infekcijas slimības (difterija, poliomielīts, masalas, 

masaliņas un epidēmiskais parotīts) gadījumā nevakcinētas kontaktpersonas vakcinācija 

veicama par valsts budžeta līdzekļiem, lai nepieļautu infekcijas slimību plašu izplatīšanos. Šim 
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nolūkam tiek izmantotas Jūsu rīcībā esošas vai standarta veidā pasūtāmās valsts apmaksātās 

vakcīnas.  

SPKC mājas lapā Jūsu rīcībai ir pieejams bērnu vakcinācijas kalendārs divos formātos: 

ārstniecības personām  un bērnu vecākiem (likumīgajiem pārstāvjiem) .  

Lūdzam minēto informāciju izplatīt Jūsu asociācijas locekļiem un iestāžu darbiniekiem. 

 

Direktora p.i. Dz.Mozgis 

 


