Nacionālā veselības dienesta atbildes uz biežāk uzdotajiem
jautājumiem par ārvalstu studentu vakcināciju un vakcinācijas
sertifikātu atzīšanu
1. Ja ir saņemta pirmā vakcīna citā valstī, vai ir iespējams saņemt otro vakcīnas devu
Latvijā?
Jā, ja personai saskaņā ar Noteikumu Nr.662 204.punktu ir tiesības saņemt vakcināciju pret
Covid – 19, personai ir iespēja saņemt otro vakcīnas devu Latvijā.
2. Izņemot Pasaules Veselības organizāciju, kādi citi regulatori tiks uzskatīti par
līdzvērtīgiem Eiropas Zāļu aģentūrai?
Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Dienests) paskaidro, ka Eiropas Zāļu aģentūrai
līdzvērtīgs regulators ir tāds regulatoros, kuram ir noslēgts savstarpējs atzīšanas līgums ar Eiropas
Zāļu aģentūru par ražotāju pārbaužu atzīšanu un līgumi atzīti Latvijā atbilstoši Ministru kabineta
2006. gada 9. maija noteikumu Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība” 17.16. apakšpunktam.
Informācijai pievienojam saiti uz Eiropas Zāļu aģentūras publicēto informāciju par šādiem valstu
savstarpēji
noslēgtiem
atzīšanas
līgumiem
ar
Eiropas
Zāļu
aģentūru
(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/goodmanufacturing-practice/mutual-recognition-agreements-mra).
Šobrīd atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam Dienesta portālā ir iespējams
ievadīt datus, līdz ar to arī veikt ārvalstīs veikta vakcinācijas fakta atzīšanu, par astoņām vakcīnām:
1.
Moderna (Spikevax);
2.
Pfizer (Comirnaty);
3.
Janssen (Johnson&Johnson);
4.
AstraZeneca (Vaxzevria);
5.
Covishield;
6.
Covaxin;
7.
Sinopharm;
8.
Sinovac/CoronaVac.
3. Ja students ir pārslimojis COVID-19 un saņēmis pārslimošanas sertifikātu kādā
Eiropas Savienības valstī, vai tas būs derīgs arī Latvijā?
Ja personai valstī, kura pievienojusies Eiropas Savienības vārtejai, ir izsniegts sadarbspējīgs
pārslimošanas sertifikāts, parasti tas ir derīgs. Lai pārbaudītu pārslimošanas sertifikāta derīgumu,
persona var izmantot Covid19verify aplikāciju.
4. Cik ilgu laiku aizņem vakcinācijas atzīšanas pieteikumu izskatīšana? Vai šis periods
var būt garāks par 1 mēnesi?
Pieteikumi tiek izskatīti rindas kārtībā, ievērojot vienlīdzības principu un Noteikumu
Nr.662 232.punktā noteikto iesniegumu izskatīšanas termiņu . Dienests katru pieteikumu izskata
iespējami īsākā laikā, tomēr, ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu un Dienesta kapacitāti, nav
iespējams nodrošināt paātrinātu pieteikumu izskatīšanas kārtību, tai skaitā nosakot atsevišķai
personu grupai iesniegumu izskatīšanas termiņu ārpus kārtas.
Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildi normatīvajos aktos noteiktā termiņā sniegt nav
iespējams (piemēram, nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai, nav dati
par iesniedzēja piederību konkrētam statusam Latvijā, līdz ar to nepieciešams pieprasīt papildu
informāciju), atbilstoši Administratīvā procesa likumam tiek pieņemts lēmums par termiņa

pagarināšanu, par to paziņojot iesniedzējam. Papildus norādām, ka, lai taupītu laiku un paātrinātu
iesniegumu izskatīšanas procesu, Dienests vienmēr cenšas sazināties ar iesniedzējiem pa tālruni
vai izmantojot e-pasta starpniecību. Gadījumā, ja tas neizdodas, tiek gatavota oficiāla vēstule un
nepieciešamības gadījumā lēmums par termiņa pagarinājumu.
5. Kāpēc vairumā gadījumu tiek iesniegtas vakcinācijas sertifikātu kopijas un tās
pieņem, bet dažos gadījumos tiek pieprasīts oriģināls?
Dienests, atbilstoši Noteikumiem Nr.662, izvērtē ārvalstīs veiktas vakcinācijas apliecinošo
dokumentu autentiskumu. Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta pirmajā un sestajā daļā ir
noteikts, ka dokumenta atvasinājumam ir juridisks spēks tikai tad, ja attiecīgā dokumenta
oriģinālam ir juridisks spēks. Ja nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko
spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, persona, kura ir dokumenta atvasinājuma saņēmējs,
var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls. Līdz ar to, Dienestam ir tiesības pieprasīt
ārvalstīs veiktas vakcinācijas apliecinošo dokumentu oriģinālus, lai nodrošinātu Noteikumu Nr.662
232.punkta izpildi, pretējā gadījumā nav iespējams pārliecināties par ārvalstīs veiktas vakcinācijas
fakta apliecinošo dokumentu autentiskumu.
Ja vakcināciju apliecinošam dokumentam ir nolasāms QR, tad dokumenta oriģināls netiek
pieprasīts.
6. Ja tiek nosūtīts vakcinācijas sertifikāta oriģināls, kā tas tiks atgriezts?
Pēc lēmuma pieņemšanas, kopā ar paziņojumu par vakcinācijas fakta atzīšanu dokuments
tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.
7. Vai kaut kā var noskaidrot kādā statusā atrodas katra studenta vakcinācijas
sertifikāta atzīšanas process?
Studentiem ir tiesības vērsties Dienestā ar sev neskaidriem jautājumiem, tajā skaitā arī ar
jautājumiem par sava iesnieguma statusu. Jāpiemin, ka šo iespēju studenti aktīvi izmanto un iespēju
robežās informācija tiek sniegta visiem, izmantojot tālruņa vai elektroniskā pasta starpniecību.
8. Kā tiks saņemts atzinums par to, vai vakcinācijas sertifikāts ir atzīts?
Atbildes uz iesniegumiem tiek nosūtītas uz iesniegumā norādīto pasta vai e -pasta adresi
(atkarībā no tā, kā ir iesniegts iesniegums).
9. Vai studentiem ir iespējams iesūtīt savus pieteikumus pielīdzināšanai elektroniski
pirms ieceļošanas Latvijā? Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt?
Iesniegumu jāiesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, proti, lai iesūtītu izskatīšanai
iesniegumu, izmantojot e-pasta adresi, to var iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu.
Ir nepieciešams:
1.
Studenta iesniegums;
2.
Vakcinācijas faktu apliecinošs dokuments (der kopija, ja ir QR kods. Gadījumā, ja QR
koda nav vai to nav iespējams nolasīt, Dienestam nepieciešams uzrādīt dokumenta oriģinālu);
3.
Apliecinājums par studijām (piemēram, izziņa no augstskolas).
10. Vai ir iespējams atzīšanas procedūru veikt centralizēti no universitātes puses?
Atbilstoši Noteikumu Nr.662 232.punktam, personai ir jāvēršas Dienestā ar iesniegumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmo daļu fiziskās personas pārstāvību
noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Līdz ar to, personai ir tiesības savā vār dā pilnvarot
rīkoties citu personu, tostarp, universitātes pārstāvi.

11. Vai pirms sertifikāta atzīšanas Latvijā ir nepieciešams iegūt Latvijas personas kodu?
Nē, Latvijas personas kods nav obligāta prasība. Normatīvie akti paredz iespēju iegūt
sadarspējīgu vakcinācijas sertifikātu arī pilna laika ārvalstu studentiem. Studentam ir jāaizpilda
iesniegums ar lūgumu atzīt ārvalstīs veiktu vakcinācijas faktu (veidlap a ir pieejama Dienesta
mājaslapā https://www.vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-vakcinacija-veikta-arpus-eiropasvalstim) un kopā ar vakcinācijas faktu apliecinošu dokumentu un apliecinājumu par studenta
statusu jāiesniedz Dienestā:
•
Pa pastu – nosūtot iesniegumu Dienestam uz adresi Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012.
•
Ievietojot dokumentus pie Dienesta ieejas izvietotajā pastkastē – Dienesta Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no Dienesta teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē,
Daugavpilī vai Jelgavā);
•
Elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz Dienesta oficiālo e-pasta adresi
nvd@vmnvd.gov.lv, portālā Latvija.lv vai uz Dienesta E-adresi (vēršam uzmanību, ka šajā
gadījumā nepieciešams vakcinācijas faktu apliecinošs dokuments ar Latvijā nolasāmu QR kodu).
12. Kā rīkoties studentiem, kas ir pārslimojuši un tuvāko 6 mēnešu laikā nedrīkst veikt
vakcināciju?
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 662 232.punktu Dienests veic vakcinācijas fakta atzīšanu tikai
gadījumos, ja persona ir vakcinēta (proti saņēmusi divas no divu devu vakcīnu devas, saņēmusi
vienu no vienas devas vakcīnas devām, ir pārslimojusi Latvijā un saņēmusi vienu vakcīnas devu)
pret Covid-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules
Veselības organizācijas atzītu vakcīnu ārvalstī (iepriekšējā atbildē uzskaitītās).
Atbilstoši Noteikumu Nr.662 219. punktam, ja personai ir objektīvs ar veselību saistīts
iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku, klīniskās universitātes slimnīcas
speciālists var sniegt atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid -19,
norādot termiņu vakcinācijas atlikšanai. Ja nepieciešams, var sasaukt klīniskās universitātes
slimnīcas speciālistu konsīliju, lai sniegtu atzinumu par vakcinācijas atlikšanu un vakcinācijas
atlikšanas termiņu. Šajā gadījumā Covid-19 testi, lai iegūtu testēšanas sertifikātu, tiek apmaksāti
no valsts budžeta līdzekļiem.
Medicīniska rakstura jautājumos Dienests aicina vērsties pie ārstniecības personām.
13. Kā rīkoties studentiem, kuri saņem NVD lēmumu par vakcinācijas pielīdzināšanu, bet
nesaņem pagaidu identifikatoru sertifikāta ģenerēšanai?
Pagaidu identifikators tiek nosūtīts studentiem, kuriem Latvijā nav piešķirts personas kods.
Gadījumā, ja studentam ir personas kods un ir pieeja internetbankai, ir jāveic autorizācija
tīmekļvietnē www.covid19sertifikāts, izmantojot kādu no drošas piekļuves rīkiem – internetbankas
piekļuves dati, e-paraksts vai elektroniskā identifikācijas karte (eID).
Savukārt, gadījumā, ja nav iespējams veikt autorizāciju, aicinām vērsties kādā no Rīgas
pašvaldības centriem, lielo pilsētu informācijas centrā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā digitālā Covid-19 sertifikāta saņemšanai.
Gadījumā, ja studentam nav piešķirts personas kods un identifikators nav saņemts, aicinām
vērsties Dienestā pie konkrētā paziņojuma sagatavotāja, vēlams ar elektroniskā pasta starpniecību
(kontakti minēti paziņojuma apakšā).
14. Ārvalstu studenti saņem pēc pielīdzināšanas uz savu e-pastu informāciju par parolēm
sertifikāta ielādēšanai tikai latviešu valodā. Vai ir iespējams šo informāciju saņemt
angļu valodā?

Saskaņā ar Valsts valodas likuma 8.panta pirmo daļu valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās
un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, valsts un pašvaldību uzņēmumos, kā arī uzņēmējsabiedrībās,
kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, lietvedībā un dokumentos lietojama valsts
valoda. Līdz ar to Dienests atbildes sniedz, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, proti, sniedz
tās valsts valodā. Vēršam uzmanību, ka paziņojumu par vakcinācijas fakta atzīšanu pielikumā ir
pieejama piekļuves koda ievades shēma. Kā arī neskaidrību gadījumos ir iespējams vērsties
Dienestā pēc palīdzības.
15. Vai ir iespējams ārvalstu studentiem sniegt atbildes angļu valodā un citā formātā,
nevis edoc?
Dienests atbildes sniedz, ievērojot Valsts valodas likuma prasības, proti, sniedz tās valsts
valodā. Elektroniskie dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu, līdz ar to tie iegūst edoc formātu. Šo dokumentu ir iespējams atvērt www.eparaksts.lv
vietnē, kurā pastāv opcija izvēlēties sev saprotamu sev svešvalodu (krievu vai angļu), kā arī
neskaidrību gadījumā personas vēršas Dienestā, kur viņiem tiek sniegta palīdzība. Objektīvi
izvērtējot ienākošo iesniegumu skaitu kopsakarā ar sūdzībām par to, ka nav iespējams atvērt edoc
formāta dokumentu, secināms, ka lielākajai studentu daļai nerodas problēmas ar šādu dokumentu
atvēršanu.
16. Kā COVID-19 vakcinācijas sertifikātu (QR kodu) var iegūt tie studenti, kas veikuši
vakcināciju Latvijā, bet viņiem nav Latvijas bankas vai e-paraksta?
Šajā gadījumā students var vērsties tajā ārstniecības iestādē, kurā tika veikta vakcinācija.
17. Kad un vai ārzemju studējošajiem būs iespējams saņemt trešo vakcīnas devu
(balstvakcināciju)?
Balstvakcināciju var saņemt visas personas, kuras ir tiesīgas saņemt vakcināciju pret Covid19 infekciju, no 18 gadu vecuma. Informācija par balstvakcinācijas saņemšanu, pieejama
tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/ (Sākums -> Covid-19 -> Par Covid-19 -> Balstvakcinācija).

