Ārzemēs veikta vakcinācijas fakta ievades nosacījumi E-veselībā
Publicēts: 14.06.2021.

Ārpus Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm vai valstīm, kuras nav pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai, veiktas vakcinācijas
pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju
Latvijā. Savukārt, ja persona ir saņēmusi sadarbspējīgu digitālo sertifikātu citā ES dalībvalstī vai valstī, kas ir pievienojusies
vienotajai ES digitālajai vārtejai, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju E-veselībā nav nepieciešams veikt.
Gadījumā, ja valsts, kurā veikta vakcinācija, ir pievienojusies iepriekš minētajai vārtejai, bet neizsniedz sadarbspējīgu vakcinācijas
sertifikātu, Nacionālais veselības dienests veic vakcinācijas fakta atzīšanu, pamatojoties uz saņemto iesniegumu.
Valstu saraksts, kuras ir pievienojušās vienotajai ES digitālajai vārtejai tiek publicēts Eiropas Komisijas
tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digitalcovid-certificate_lv.
Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA
-European Medicines Agency) un Pasaules Veselības organizācijas (PVO jeb WHO - World Health Organization) reģistrētām Covid19 vakcīnām:
Vaxzevria (Covid-19 Vaccine AstraZeneca);
Covid-19 Vaccine Spikevax (Moderna);
Covid-19 Vaccine Janssen;
Comirnaty (BioNTech-Pfizer);
Covishield;
Covaxin;
BBIBP-CorV;
CoronaVac (Sinovac);
Covovax.
Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no
drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.
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Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam (NVD) var
iesniegt:
Pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastu. Adrese: Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012.
Ievietojot dokumentus pie NVD ieejas izvietotajā pastkastē – NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no
NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā).

Gadījumā, ja vakcinācijas apliecinājumā ir norādīts Latvijā nolasāms QR kods:
Elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv;
Portālā www.latvija.lv – izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana.
Rakstot uz iestādes E-adresi.
Jāņem vērā, ka:
NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Persona var iesniegt:
Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, kuras formu noteikusi un pastiprinājusi PVO Starptautiskajos veselības
aizsardzības noteikumos un Latvijas Republikas Ministru kabinets 2007.gadā tos ir ratificējis
(https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1592-starptautiskie-veselibas-aizsardzibas-noteikumi). Šo noteikumu 36.pants
attiecas uz vakcināciju un citu profilaksi ceļotājiem un paredz izsniegt vakcinācijas vai profilakses apliecību.
Starptautiskās vakcinācijas vai profilakses apliecības paraugs nr.1
Starptautiskās vakcinācijas vai profilakses apliecības paraugs nr.2
Cits dokuments (piemēram, ārstniecības iestādes izsniegts sertifikāts vai apliecinājums), kurā ir ietverts personas vārds,
uzvārds, personas identifikators, saņemtās vakcīnas nosaukums un sērijas numurs, vakcinācijas datums un saņemtās potes
kārtas numurs un skaits, kā arī dokumenta izsniegšanas datums un tā izsniedzējas iestādes/uzņēmuma nosaukums un
izsniedzēja vārds, uzvārds. Citu valstu apliecinājumu paraugi ir pieejami šeit.
Dokumentu uzticamība:
Starptautiskā vakcinācijas vai profilakses apliecība ir drošs un uzticams dokuments, kam nav nepieciešams papildu
apliecinājums.
Dokuments, kas izsniegts Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un
Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas), ir uzticams bez papildu apliecinājumiem (legalizācija
vai apostille).
Dokumentam, kas izsniegts kādā no trešajām valstīm, jābūt saprotamam un jāsatur visa nepieciešamā informācija par
vakcinācijas veikšanu, tam būtu jāatbilst kādam no šeit norādītajiem paraugiem: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/citu-valstusertifikatu-paraugi.
Ārvalstī izsniegts dokuments var būt arī apliecināts šādā kārtībā un tad tas ir uzticams un drošs:
ja tas ir izdots valstī, kas ir Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu"
dalībvalsts, tā īstumu var apliecināt attiecīgās ārvalsts, kura izdevusi dokumentu, kompetentā iestāde arapostille

(starptautisks apliecinājums, kas apstiprina personas, kas parakstījusi oficiālu dokumentu, paraksta īstumu un tiesībspēju,
kā arī zīmoga vai spiedoga īstumu). Ar apostille apliecināts dokuments ir derīgs iesniegšanai Latvijas iestādēs bez citas
papildus apstiprināšanas;
ja tas ir izdots valstī, kas nav Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu"
dalībvalsts, tad to var legalizēt attiecīgās valsts, kurā dokuments izsniegts kompetentajā iestādē (ārvalsts Ārlietu ministrijā,
diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā) un pēc tam to nepieciešams legalizēt Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā
departamentā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.
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