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Par neatliekamu rīcību “COVID-19” saslimšanas izplatības novēršanai
Augsti godātais Ministru prezidenta kungs!
Atbilstoši atbildīgo iestāžu publiskotajai informācijai, šodien – 14. marta rītā COVID-19
saslimšana diagnosticēta jau 26 Latvijas iedzīvotājiem. Ņemot vērā saslimušo skaita straujo
pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējām dienām, Jaunās konservatīvās partijas valde uzskata,
ka Latvijas valdībai ir jārīkojas izlēmīgi, lai samazinātu iespēju saslimušo skaitam pieaugt
eksponenciālā dinamikā, vienlaikus arī mazinot zaudējumus Latvijas iedzīvotājiem un
uzņēmējiem:
Pirmkārt, Latvijas valdībai ir jāstrādā nepārtrauktā ārkārtas režīmā, lai spētu operatīvi reaģēt
un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
Otrkārt, sekojot vairāku Eiropas valstu piemēram, nepieciešams nekavējoties slēgt Latvijas
valsts robežu, atļaujot valstī ierasties tikai mūsu valstspiederīgajiem, ievērojot Satversmes
98. pantu;
Treškārt, nepieciešams slēgt bārus, kafejnīcas, klubus, kinoteātrus un līdzīgas izklaides vietas,
vienlaikus nodrošinot pārtikas veikalu un aptieku darbību. Valdībai jāierobežo cilvēku skaits,
kas drīkst vienlaikus atrasties veikalā, tāpat nosakot arī rindu veidošanas principus, t. sk.
vismaz 2 metru distanci starp cilvēkiem;
Ceturtkārt, jāsper soļi, kas padarītu diagnostikas iespējas pieejamākas reģionos, ne tikai Rīgā,
piemēram, izvietojot mobilos diagnostikas punktus;
Piektkārt, jāuzdod Valsts ieņēmumu dienestam nekavējoties veikt fiskālos aprēķinus, kā arī
izstrādāt regulējumu, kas viesmīlības nozares uzņēmumiem atliktu visus nodokļu
maksājumus, kā arī atbrīvotu tos no pievienotās vērtības nodokļa līdz ārkārtas situācijas
beigām un pēc tās, vismaz daļēji kompensējot uzkrātos zaudējumus;
Sestkārt, ir nepieciešams īstenot ekonomikas stabilizēšanas pasākumus, par pamatu,
iespējams, izmantojot Jaunās konservatīvās partijas š. g. 12. marta astoņu punktu darba
plānu, t. sk. nekavējoties vienojoties ar finanšu nozari par kredītu brīvdienām;
Septītkārt, ir jāievieš slimības lapu saņemšanas iespēja strādājošajam, kura apgādībā atrodas
bērns līdz 10 gadu vecumam, kā arī tās jāapmaksā jau no pirmās dienas. Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai ir jābūt gatavai apkalpot visus tos, kuri šajās dienās ir zaudējuši un,
iespējams, zaudēs darbu, sākot izmaksas bezdarbnieka pabalstus nekavējoties. Tā kā

daudziem skolēniem pirms tam skolā nodrošinātā ēdienreize bija būtiska, ja ne vienīgā
iespēja saņemt siltu ēdienu, jādod uzdevums pašvaldībām nodrošināt adekvātu pārtikas
sadali sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām;
Astotkārt, kārtības nodrošināšanai zemessardzē, policijā un Nacionālajos bruņotajos spēkos
ir jāizsludina paaugstinātas gatavības režīms, nepieciešamības gadījumā tos piesaistot
karantīnas noteikumu stingrai uzraudzībai.
Ministru prezidenta kungs! Mums jāapzinās, ka nerīkojoties izlēmīgi, mēs pakļaujam
nopietnam apdraudējumam valsts iedzīvotājus, tāpēc aicinu nekavējoties īstenot
augstākminēto!
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Jānis Bordāns
Jaunās konservatīvās partijas valdes priekšsēdētājs
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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