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IESAISTIETIES CĪŅĀ PRET 
COVID-19! ATBALSTIET 
LIETOTNI “APTURI COVID-
19”!

Vīrusa izraisītā nedrošība par nākotni šobrīd vieno 

mūs visus. Tikai kopā, rīkojoties izlēmīgi un vienoti, 

varam apturēt šo postošo spēku un panākt, ka 

mūsu dzīve atgriežas ierastajā ritmā.

Mūsu risinājums - brīvprātīgi lietojama lietotne, kura 

pilnībā ievēro cilvēku privātumu, ļauj ievērojami 

samazināt vīrusa izplatību un dod iespēju mums 

visiem atgriezties ierastajā ikdienas ritmā.



KĀ UZŅĒMUMI VAR PALĪDZĒT?

Atbalstīt iniciatīvu informatīvi un palīdzēt 

uzzināt par lietotni pēc iespējas plašākam 

Latvijas iedzīvotāju lokam

Aicināt darbiniekus uzstādīt un lietot 

lietotni

Aicināt uzņēmuma klientus/partnerus 

izmantot lietotni

Apzināt citus uzņēmumus, kuri arī vēlētos 

atbalstīt iniciatīvu, pārsūtīt tiem informāciju 

par lietotni.
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KO IEGŪST ORGANIZĀCIJA, IESAISTOTIES INICIATĪVĀ?

Iespēja labāk pasargāt savus darbiniekus

Iespēja publiski apliecināt savas rūpes par darbiniekiem un 
klientiem, sabiedrību kopumā

Iespēja līdzdarboties uzņēmējdarbības vides atveseļošanas 
veicināšanā

Iespēja ieņemt aktīvāku pozīciju sabiedrības un biznesa 
aktivizācijā

Iespēja pastiprināt sociāli atbildīga zīmola tēlu un pozitīvu 
priekšstatu par to sabiedrībā



Sadarbojoties ar zinātniekiem, 

epidemiologiem un IKT nozares 

ekspertiem, radīt Latvijas iedzīvotājiem 

brīvprātīgi lietojamu Bluetooth 

algoritmu lietotni, kas nodrošinātu 

iespēju pasargāt sevi un piedalīties 

vīrusa apkarošanā.

MŪSU INICIATĪVAS UZDEVUMS



LIETOTNE UN PRIVĀTUMS

● Lietotne tiek balstīta uz Eiropas datu 
aizsardzības principiem.

● Tās darbībā netiek izmantoti lietotāja ierīces 

GPS dati vai  informācija par  atrašanās vietu.

● Dati tiek glabāti viedierīcē un pēc konkrēta laika 

– dzēsti.

● Dati tiek šifrēti ar mainīgu kodu, tie ir anonīmi.

● Anonīmie šifrētie dati nav pieejami nedz pašam 

lietotājam, nedz citiem lietotnes izmantotājiem.

● Dati ir pieejami SPKC tikai ar lietotāja 

piekrišanu.



LIETOTNES IZSTRĀDES STŪRAKMEŅI

● Praktisks pielietojums

● Drošība (algoritmi, datu privātums)

● Personas datu drošība atbilstoši Eiropas 

Vispārīgai datu aizsardzības regulai un 

saistītajām rekomendācijām

● Esošu risinājumu adaptācija, izvērtējot pasaulē 

zināmas alternatīvas (DP-3T)

● Lietošanas ērtums

● Saderība ar citu valstu projektiem un kompāniju 

risinājumiem (Google, Apple)



LIETOTNES DARBĪBAS 
PAMATPRINCIPI 

● Lietotnes izmantošana ir brīvprātīga un bez 

maksas.

● Lietotne ar Bluetooth palīdzību ļauj 

viedtālruņiem apmainīties signāliem.

● Lietotne anonīmi ar mainīgu kodu reģistrē 

ikvienu lietotāju, ar kuru viedtālruņa 

īpašnieks ir bijis kontaktā tuvāk par 2–4 

metriem un ilgāk par ~15 minūtēm.

● Iedzīvotājs, kuram konstatēts COVID-19, no 

SPKC saņem kodu, kuru ievada lietotnē.

● Lietotne nosūta ziņojumu par fiksētu 

kontaktu ar COVID-19 pacientu 

kontaktpersonām.
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KĀDS IR SABIEDRĪBAS IEGUVUMS?

Ātrāks un efektīvāks COVID-19 slimnieku 

kontaktpersonu apzināšanas process SPKC

Iespēja iedzīvotājiem savlaicīgi uzzināt, ja bijis 

tuvs kontakts ar COVID-19 slimnieku

Iespēja iedzīvotājiem ātrāk pieņemt lēmumu

pašizolēties, pārbaudīt savu veselības stāvokli

Ieteikumi tālākai rīcībai, praktiski padomi un 

norādes uz papildu informācijas avotiem



“Ja pat tikai 15–20% iedzīvotāju 
lejuplādēs un izmantos lietotni, 
tas jau būs liels atbalsts infekcijas 
ierobežošanai.”*

*Avots: Pathogen Dynamics Group, Big Data Institute, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford
🔗 Saite: https://045.medsci.ox.ac.uk/modelling

https://045.medsci.ox.ac.uk/modelling


KĀ JŪS VARAT PALĪDZĒT?

Komunikācijas 
atbalsts

Finansiālais 
atbalsts

Ar pieredzi un 
darba rokām

Informācijas par lietotni 
izplatīšana jums pieejamos 
komunikācijas kanālos 
darbiniekiem, klientiem u. c.

Šobrīd visi projektā iesaistītie 
dalībnieki darbojas uz 
brīvprātības principa, bet 
projekta realizēšanas gaitā būs 
nepieciešams arī finansiāls 
atbalsts.

Ja arī jums ir iespēja un vēlme 
iesaistīties projekta tapšanā ar 
saviem resursiem – droši dodiet 
ziņu!



KAS MĒS ESAM? | INICIATĪVAS DALĪBNIEKI ŠOBRĪD

Tehnoloģiju izstrādātāji

Valsts & akadēmiskais atbalsts

Digitālās komunikācijas partneri

Andris K. Bērziņš

TechHub Riga līdzdibinātājs



Lietotnes darbības nosacījumi:

• lietotnes uzstādīšana un izmantošana ir bez maksas un brīvprātīga;

• lietotne nezina un nevar atklāt lietotāja un kontaktpersonu ģeogrāfiskās 

koordinātas;

• lietotne neievāc un neapstrādā datus, kas nav nepieciešami šajā 

Memorandā norādītā mērķa sasniegšanai;

• jebkuri lietotāju dati tiek izmantoti tikai sabiedrības veselībai un nav 

pieejami jebkādiem citiem valsts, pašvaldību vai komerciāliem mērķiem;

• lietotne darbojas, ievērojot cilvēktiesības un atbilstoši Eiropas 

Savienības normatīvajam regulējumam un vadlīnijām attiecībā uz datu 

apstrādi un drošību. 

MŪS VIENO MEMORANDS
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAI COVID-19 IEROBEŽOŠANĀ



SAZINIETIES AR MUMS!

Par komunikācijas materiāliem lūgums sazināties ar:

Krists Legzdiņš

E-pasts: Krists.Legzdins@lmt.lv

Mob: +371 29 248 504

mailto:Krists.Legzdins@lmt.lv

