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Informācijas pieprasījums 

 
Ņemot vērā lielo  sabiedrības interesi par vakcinācijas kampaņas izvēršanu un vakcīnu pret 

Covid-19 pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, kā arī Ministru prezidenta K.Kariņa kunga agrāk 
teikto,  ka “kādi mūsu sistēmā strādājošie cilvēki pieņēma lēmumu atteikties no lielākas 
"BioNTech" un "Pfizer" vakcīnu devu piegādes”, lūdzam nodot portāla LSM.lv redakcijas rīcībā 
zemāk minēto dokumentu kopijas. Piekrītam, ka no dokumentu kopijām tiek izņemta komerciāli 
sensitīva informācija — devu cenas.  

1. Lūdzam iepazīstināt ar 2020.gada 20.oktobra Ministru kabineta (MK) sēdes protokola 
40. punktu, kā arī izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-
portfelis darba kārtības 5.5.punkta "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas 
Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"" (TA-1968-IP) izskatīšanas ietvaros; 

2. Lūdzam iepazīstināt ar 2020.gada 1.decembra MK ārkārtas sēdes protokola 3.punktu, kā 
arī izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-portfelis darba 
kārtības 1.3.punkta "Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu ieviešanas stratēģiju"" (TA-
2317-IP) izskatīšanas ietvaros; 

3. Lūdzam izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-
portfelis darba kārtības 1.2.punkta — "Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19" (TA-
2598) izskatīšanas ietvaros; 

4. Lūdzam iepazīstināt ar 2021.gada 8.janvāra MK ārkārtas sēdes protokola 1.punktu, kā 
arī izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-portfelis darba 
kārtības 1.1.punkta "Informatīvais ziņojums par vakcīnām pret Covid-19" (TA-48) izskatīšanas 
ietvaros; 

5. Lūdzam iepazīstināt ar 2021.gada 14.janvāra MK sēdes protokola 37.punktu, kā arī 
izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-portfelis darba 
kārtības 5.8.punkta "Informatīvais ziņojums "Par ''Moderna'' ražoto vakcīnu pret Covid-19 devu 
iegādi"" (TA-82) izskatīšanas ietvaros; 

6. Lūdzam izsniegt dokumentu kopijas, kas ir bijuši pieejami MK locekļiem sistēmā e-
portfelis darba kārtības 5.8.punkta "Informatīvais ziņojums "Par ''CureVac'' ražoto vakcīnu pret 
Covid-19 devu iegādi"" (TA-137) izskatīšanas ietvaros. 
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Ar cieņu, 
 
Valdes loceklis                                    (paraksts)                               Ivars priede 
 

 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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