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Centrālajai vēlēšanu komisijai
Par likumprojektu “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”
Veselības ministrija 2021.gada 29.jūlijā saņēma Centrālās vēlēšanu
komisijas vēstuli 02-01.7/193e ar lūgumu sniegt viedokli par to vai 2021. gada
12. jūlijā Centrālajā vēlēšanu komisijā ir iesniegtais likumprojekts “Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” (turpmāk – likumprojekts) Satversmes 78. panta
izpratnē likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnīgi izstrādāts.
Iepazīstoties ar likumprojektu, Veselības ministrija izsaka viedokli, ka tas
atbilst vispārējās juridiskā tehnikas prasībām.
Savukārt, jautājumā par likumprojekta saturu Veselības ministrija
konstatē, ka likumprojekts pēc satura nav atbalstāms, jo tajā ietvertā norma, kas
tiek piedāvāta kā Satversmes 111.panta papildināšanai – “Piespiedu vakcinācija
ir aizliegta. Ierobežojumu noteikšana nevakcinētajiem ir aizliegta.”
regulējuma priekšmeta detalizācijas dēļ nevar tikt ietverta Latvijas Republikas
Satversmē.
Konkrētajā gadījumā jautājums par vakcināciju ir ar veselības aprūpi
saistīts atsevišķs specifisks jautājums, kas saistīts ar noteikta veida veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kura vispārējais regulējums ir ietverts
Epidemioloģiskās drošības likumā. Epidemioloģiskās drošības likums paredz
vakcināciju kā epidemioloģiskās drošības sistēmas sastāvdaļu, nosaka tās
organizācijas pamatprincipus, vispārīgos noteikumus, obligāti vakcinējamo
personu loku, atbildīgās institūcijas, vakcinācijas nosacījumus un uzraudzības
principus.
Attiecībā uz Covid-19 infekciju ir pieņemts speciālais likums – Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likums.
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums jau nosaka jautājumus,
kas skar vakcinācijas pret Covid-19 vispārējos principus - vakcinācijas
organizāciju, pieejamību, tostarp prioritāri vakcinējamām grupām, vakcinācijas
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informācijas sistēmu, apliecināšanas sistēmu. Līdz ar to visi jautājumi, kas skar
vakcināciju, tiek regulēti veselības aprūpes nozares speciālajos likumos.
Veselības ministrija neatbalsta atsevišķu specifisku ar veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu saistītu jautājumu ietveršanu Latvijas
Republikas Satversmē.
Bez tam, jebkura grozījuma normas leģitīmais mērķis Satversmes
111.panta izpratnē ir aizsargāt citu cilvēku tiesības – tajā skaitā sabiedrības
epidemioloģiskās drošības aizsardzība.
Valstij ir pienākums rīkoties operatīvi un efektīvi, lai novērstu jebkuras
pandēmijas tālāku izplatību un tādējādi aizsargātu sabiedrības veselību. Var tikt
atbalstīta tikai tāda normatīvā regulējuma maiņa, it sevišķi epidemioloģiskās
drošības jautājumos, kas ir nepieciešama visas sabiedrības epidemioloģiskās
drošības interesēs. Veselības ministrija uzskata, ka likumprojektā ietvertā
norma neatbilst augstāk minētajiem mērķiem un tādēļ nevar tikt atbalstīta.
Ņemot vērā minēto, Veselības ministrija neatbalsta Latvijas Republikas
Satversmes grozījumu likumprojektu, kas paredz izteikt 11.pantu šādā redakcijā:
“111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās
palīdzības minimumu. Piespiedu vakcinācija ir aizliegta. Ierobežojumu
noteikšana nevakcinētajiem ir aizliegta.”
Valsts sekretāra p.i.
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