
Ja vakcinācijas sākumā ti-
ka runāts par obligātu vakcināciju
vien atsevišķās jomās strādājoša-
jiem, tagad situācija mainījusies.
Redzot lēno vakcinācijas tempu,
kas lika lemt par ārkārtējās situ -
ācijas un pēc tam arī mājsēdes iz-
sludināšanu, valdība noteica, ka
no 15. decembra derīgam “Covid-
19” sertifikātam jābūt visiem strā-
dājošajiem, kuri savus darba pie-
nākumus pilda klātienē jeb ārpus
savas dzīvesvietas (arī individu -
āli, piemēram, mežizstrādē un
lauksaimniecībā nodarbinātajiem,
kravas transportlīdzekļu vadītā-
jiem, apkopējiem, sargiem).

Saeima novembra sākumā
galīgajā lasījumā pieņēma likuma
grozījumus “Covid-19” infekcijas
izplatības pārvaldības likumā, ar
kuriem noteiktas tiesības darba
devējam pēc noteikta laika atlaist
pret “Covid-19” nevakcinētos
darbiniekus, uz kuriem attiecas

prasība par vakcinēšanos.
Likumdošanā noteikts, ja

līdz 15.novemrbim (ieskaitot)
darbinieks darba devējam neuzrā-
da vakcinācijas sertifikātu par pa-
beigtu vakcinācijas procesu, dar-
ba devējs, pamatojoties uz rakst -
veida rīkojumu, atstādina darbi-
nieku no darba.

Ja pēc maksimālā atstādinā-
šanas laika jeb trīs mēnešiem dar-
binieks bez attaisnojoša objektīva
iemesla nebūs ieguvis vakcināci-
jas vai pārslimošanas sertifikātu,
darba devējam būs tiesības neka-
vējoties izbeigt darba tiesiskās at-
tiecības ar viņu, izmaksājot atlai-

šanas pabalstu viena mēneša dar-
ba algas (mēnešalgas) apmērā,
bet, ja darbiniekam noteikta akor-
da alga, - viena mēneša vidējās iz-
peļņas apmērā.q
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visiem, kuri 
strādā klātienē

Līdz aizvadītās nedēļas sā-
kumam Latvijā pret “Covid-19”
bija vakcinējušies 83% no kopējā
nodarbināto skaita, liecina Eko -
nomikas ministrijas publiskotā in-
formācija.

Virs 95% vakcinācijas aptve-
re sasniegusi veselības un sociālās
aprūpes, izmitināšanas un ēdinā-
šanas pakalpojumu, kā arī izglītī-
bas nozarēs strādājošos.

Valsts pārvaldes sektorā, fi-

nanšu un apdrošināšanas darbību
jomā vakcinējušies no 91% līdz
95% strādājošo, bet no 81% līdz
90% vakcinēto ir informācijas un
komunikācijas pakalpojumu,
lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības, tirdzniecības, ūdens apgā-
des, notekūdeņu un atkritumu ap-
saimniekošanas nozarēs.

Nedaudz zemāku - no 71%
līdz 80% - vakcinācijas aptveri
sasniegusi profesionālo, zinātnis-
ko un tehnisko pakalpojumu no-

zare, apstrādes rūpniecības noza-
re, nekustamo īpašumu nozare,
elektroenerģijas, gāzes un siltum -
apgādes nozare, kā arī būvniecī-
ba.      

No 60% līdz 70% vakcinēto ap-
tvere ir starp mākslas, izklaides
un atpūtas, transporta un uzglabā-
šanas, un ieguves rūpniecības, un
karjeru izstrādes nozarēs strādājo-
šajiem.q

Vakcinācijas aptvere valstī

vakcinācijas 
pretinieki savu taisnību
meklē tiesā, un tas 
vērojams ne tikai
Latvijā, arī visā 
eiropā. aptaujātie Cēsu
uzņēmēji, ir 
gatavi arī tam, ka tiks
iesūdzēti tiesā par to,
ka nāksies pārtraukt
darba attiecības. 

Latvijas Administratī -
vajā rajona tiesā saņemti vairā-
ki desmiti prasības pieteikumu
par valdības noteikto pienāku-
mu konkrētu sfēru darbinie-
kiem obligāti vakcinēties pret
“Covid-19”. Pagājušajā nedēļā
izskatīja pirmo prasības pietei-
kumu, un tiesa noraidīja
Labklājības ministrijas ierēd-
nes Sandras Ruckas, viņas vīra
Gunāra Rucka un meitas
Kristīnes Ruckas prasību, kurā
bija apstrīdēts valdības ārkārtē-
jās situācijas rīkojumā iekļau-
tais pienākums vakcinēties pret
“Covid-19”. Tiesa atzina, ka
valdības rīkojumā paredzētais

pienākums vakcinēties ir no-
teikts saskaņā ar likumu, tam ir
leģitīms mērķis, ka likumdevē-
ja lietotie līdzekļi ir piemēroti
un nepieciešami tā sasniegša-
nai un ka šo mērķi nevar sa-
sniegt ar citiem, personas tiesī-
bas un likumiskās intereses
mazāk ierobežojošiem līdzek-
ļiem. Tiesa secina, ka labums,
ko iegūst sabiedrība, nosakot
vakcinēšanās pienākumu, ir
lielāks par personas tiesībām
nodarīto aizskārumu. 

Citu valstu iedzīvotāji
meklējuši taisnību arī Eiropas
Cilvēktiesību tiesā, bet tā atzi-
nusi, lai arī obligāta vakcināci-
ja ierobežo indivīda tiesības uz
privāto dzīvi, šāds ierobežo-
jums ir pieļaujams, ja tas no-
teikts ar likumu, tam ir leģi-
tīms mērķis un tas ir nepiecie-
šams demokrātiskā sabiedrībā.

Arī Latvijas Republikas
Tiesībsargs norādījis, ja brīv-
prātīga vakcinācijas politika
nav pietiekama, lai sasniegtu
un saglabātu pūļa imunitāti, ir
pamats ieviest obligātu vakci-
nācijas politiku, lai panāktu at-
bilstošu aizsardzības līmeni.q

Tiesiskas 
prasības

Projektu finansē 
Mediju atbalsta fonds
no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Lappusi sagatavojis
Jānis GaBrāns

esošajā situācijā, šķiet,
visneapskaužamākajā 
situācijā ir uzņēmēji, 
kuriem darbinieku 
pretošanās vakcinācijai
var radīt ne tikai 
problēmas par to, 
kas veiks noteiktus 
pienākumus, bet pat 
zaudējumus, ka kāds
darbs paliks neizpildīts.

sadzīves 
pakalpojumi.
viens pozitīvs tests var
pārvilkt visam svītru

Sludinājumi “Druvā” rāda, ka
šobrīd pat apkopēji un darbinieki
veļas mazgātavā tiek meklēti ar
darbspējīgiem Covid-19 sertifikā-
tiem. Kā stāsta uzņēmumu
“Green Line Services” un “Darba
apģērbu serviss” īpašnieks Gvido
Sabulis, tādu prasību nosaka li-
kumdevējs, un tas tiek ievērots, jo
īpaši tāpēc, ka uzkopšanas darbus
uzņēmums veic publiskajā sekto-
rā.    

“Līdz šim darbinieki veica tes-
tus, tagad atbilstoši jaunajām pra-
sībām tas derēs vien tad, ja darbi-
nieks līdz 15.novembrim uzsācis
vakcinācijas kursu. Jau līdz šim
bijām domājuši, kā iespējami ma-
zināt riskus, ja kāds darbinieks
tomēr saslimst ar Covid-19.
Mums ir ražošana, nevaram strā-

dāt attālināti vai uz nedēļu, divām
apturēt darbību.

Vienmēr darbiniekiem esam
uzsvēruši, ka galvenās ir preven-
tīvās darbības. Ja paši visu ievē-
rosim, prasības pildīsim, kaut vai
ar roku mazgāšanu, būs iespēja
neielaist vīrusu kolektīvā.
Darbinieki ēst gāja noteiktās gru-
pās, uzturējās tikai savā zonā,
autovadītāji nenāca telpās, kā bija
ierasts, tikai izkrāmēja kravu un
devās prom. Tas ļāva panākt, ka
neviens darbinieks šajā laikā ne-
bija ar pozitīvu testu,” stāsta G.
Sabulis.

Viņš neslēpj, ka šis laiks uzņē-
muma vadībā rada pamatīgu stre-
su, jo viens pozitīvs tests var pār-
vilkt visam svītru. Var jau viss it
kā būt sakārtots, bet nemitīgi jā-
domā, kas notiks, ja tomēr kāds
saslims. Darbinieku jau tā trūkst,
ja vēl vairāki izkrīt no aprites, ir
lielas problēmas.    

“Katra diena rit kā uz naža as-
mens, jo nekad nezini, kādas zi-
ņas var pienākt,” saka uzņēmējs.
“ Esam darbiniekiem skaidri pa-
teikuši, ja ir kaut mazākās aizdo-
mās par saslimšanu, klepus, šķa-
vas, temperatūra, uz darbu nākt
aizliegts.” 

Pasažieru 
pārvadājumi.
Krīzes brīži 
parādā vājāko posmu  

Uzņēmuma “CATA”    pasa-
žieru pārvadājumu dienesta vadī-
tājs Lotārs Dravants stāsta, ka

vakcinācijas aptvere viņu uzņē-
mumā daudz neatšķiras no kopē-
jās situācijas darba kolektīvos.
Protams, simts procenti nav, bet
virs 90 procentiem ir, tāpēc esot
jāiespringst, lai nodrošinātu visu,
ko apņēmušies. Daudzi darbinie-
ki, kuri sākumā bijuši pret vakci-
nāciju,    valdības lēmumu ietek-
mē tomēr ir izlēmuši par labu po-
tei.    

Daži darbinieki pateikuši, ka
nevakcinēsies, tie atbilstoši li-
kumdošanai tikšot atstādināti uz
noteikto laiku. Ja šajā trīs mēnešu
pārdomu laikā darbinieks neiz-
lems par labu vakcinācijai, tiks
sperti nākamie soļi.

Jautāts, vai situācija ir satrau-
coša, L. Dravants atklāti saka, ka
tā noteikti nav nekāda foršā, bet
šādas situācijas mobilizējot cilvē-
kus: “Tieši šādos brīžos parādās,
kurš ir ķēdes vājākais posms, un
mēs jau neesam citādi kā tirgotāji
vai citā jomā strādājošie.”

Neviens reiss pagaidām netie-
kot atcelts, bet uzņēmums aicina
pasažierus pirms brauciena tomēr
pārliecināties, vai nav veiktas kā-
das izmaiņas. “Tas nav saistīts ti-
kai ar šo vīrusu,” saka L.
Dravants. “Katru pirmdienu, at-
nākot uz darbu, nākas secināt, ka
kāds ir apslimis, un ar steigu jā-
meklē aizvietotājs. Turklāt šajā
laikā aicinām tos, kuriem ir kādi
aizdomīgi saslimšanas simptomi,
uz darbu tomēr nenākt, lai pasar-
gātu citus. Šīs nedēļas pirmās trīs
dienas ir saplānotas, neviens reiss
netiek atcelts, tad nāk svētku die-
nas, kad situācija vieglāka, jo sa-
rūk veicamais apjoms.”

Būvniecība.
situācija jātver ar
skaidru prātu

Sertifikāti būs vajadzīgi arī
būvniecībā strādājošajiem. SIA
“Wolf System” valdes priekšsē-
dētājs Juris Kozlovskis atzīst, ka
prasība par obligātu vakcināciju
ir loģiska un saprotama:
“Nesaprotu, kā    darbinieki, kuri
nevakcinējas, iedomājas savu tur-
pmāko darba ritmu. Ka mēs sa-
meklēsim objektu, kurā viņš va-
rēs strādāt pilnīgi viens, iedosim
viņam vienam transportu, dzīvo-
jamo vagoniņu un to visu pare-
dzēsim tāmē? Darbs būvniecībā
ir kolektīvs, turklāt jāstrādā arī
iekštelpās, tāpēc saprotama prasī-
ba vakcinēties.”

Uzņēmējs norāda, ka darba ko-
lektīvā sadarbspējīgs sertifikāts ir
vairāk nekā 92 procentiem strā-
dājošo, pārējie, visticamāk, ne-
vakcinēšoties. Bet kopumā ne-
esot, par ko sūdzēties, situācija
jātver ar skaidru prātu, un atbil-

stoši jāreaģē. Jācenšas cilvēkiem
skaidrot, motivēt, kas nav vien-
kāršs uzdevums, bet nav arī neiz-
darāms.    

Skaidrojot, kāpēc Latvijā esam
šādā situācijā, J. Kozlovskis min
vienkāršu piemēru: “To svētdien
parādīja Latvijas sieviešu basket-
bola izlase, uzvarot Zviedriju.
Uzvarēja, jo spēlēja kā vienota
komanda, tad nav nozīmes, kurš
ir treneris. Ja Latvijas sabiedrība
būtu vienota kā komanda, mums
ietu labi, taču esošajā situācijā ir
vienalga, kurš vada valsti, mēs
neesam kā komanda, tāpēc jebku-
rā situācijā būs tā, kā ir šobrīd. Un
problēma ir izglītībā un cilvēku
izpratnē, kas ir demokrātija. Tā ir
visu sabiedrības pilsoņu vienlī-
dzība un personas brīvība, taču
mūsu sabiedrībā tas tiek pār-
prasts. Cilvēki neizprot, ka tā nav
visatļautība, ka sabiedrības kopē-
jās intereses tomēr ir stādāmas
augstāk par indivīda izvēli.” q

Uz naža asmens
Latvijas darba tirgū šī gada

nogalē iezīmēti divi svarīgi 
datumi: 15. novembris, kas nu
jau ir vakardiena tiešā 
nozīmē, no kura valsts 
pārvaldē nevar strādāt pret
“Covid-19” nevakcinētie ierēd-
ņi un darbinieki; un 15. de-

cembris, pēc kura visiem 
darbiniekiem, kuri strādā 
klātienē, arī privātajā sektorā,
būs obligāts vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts.
“Druva” centās apzināt, kā šīs
prasības ietekmēs ikdienu un
kāda situācija ir mūsu puses
uzņēmumos.  
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