
 

Vakcinācijas kalendārs 

(Pielikums MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1103; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124; MK 

30.07.2013. noteikumiem Nr.446; pielikuma 3., 4., 5. un 7.punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu) 

Nr. 

p.k. 

Vakcinējamās 

personas vecums 

Infekcijas slimība, pret 

kuru obligāti veicama 

vakcinācija 

Vakcīnu 

nosaukumu 

apzīmējumi 

Piezīmes 

1. 0–12 stundas B hepatīts HB Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas 

jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna 

(HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija 

pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Vakcīnas 

devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai 

2. 2–5 dienas Tuberkuloze BCG – 

3. 2 mēneši Difterija, stinguma krampji, 

garais klepus, poliomielīts, 

b tipa Haemophilus influenzae 

infekcija un B hepatīts 

DTaP – 

IPV-Hib-HB1  

  

Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma 

krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu 

komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus 

influenzae infekciju un B hepatītu.  

Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, 

vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma 

krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV) 

Pneimokoku infekcija PCV1    

Rotavīrusu infekcija RV1  

 4. 4 mēneši Difterija, stinguma krampji, 

garais klepus, poliomielīts, 

b tipa Haemophilus influenzae 

infekcija un B hepatīts 

DTaP – 

IPV-Hib-HB2 

Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma 

krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu 

komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus 

influenzae infekciju un B hepatītu.  

Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, 

vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma 

krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV) 

Pneimokoku infekcija PCV2      

Rotavīrusu infekcija RV2   

 5. 6 mēneši Difterija, stinguma krampji, 

garais klepus, poliomielīts, b 

tipa Haemophilus influenzae 

infekcija un B hepatīts  

DTaP – 

IPV-Hib-HB3 

Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma 

krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu 

komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus 

influenzae infekciju un B hepatītu.  

Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, 

vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma 

krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV) 

Rotavīrusu infekcija RV3 Ja zāļu lietošanas instrukcija paredz vakcīnas pret 

rotavīrusu infekciju trešo devu 

6. 12–15 mēneši Difterija, stinguma krampji, 

garais klepus, poliomielīts, b 

tipa Haemophilus influenzae 

infekcija un B hepatīts 

DTaP-  

IPV-Hib-HB4 

Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma 

krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu 

komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus 

influenzae infekciju un B hepatītu.  

Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, 

vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma 

krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV) 

Pneimokoku infekcija PCV3 – 

Masalas, epidēmiskais parotīts, 

masaliņas 

MPR1 Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, epidēmisko 

parotītu un masaliņām, iespējams lietot arī kombinēto 

vakcīnu pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām 

un vējbakām 

Vējbakas Varicella1  

7. 7 gadi Difterija, stinguma krampji, 

garais klepus, poliomielīts 

DTaP-IPV5 Lieto kombinēto vakcīnu ar garā klepus bezšūnu 

komponentu.  

Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, 

vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma 

krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV). 

Vakcinēt pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu 

un poliomielītu drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja 

bērns uzsāk mācības izglītības iestādē 

Masalas, epidēmiskais parotīts, 

masaliņas 

MPR2 Pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām 

vakcinē tikai bērnus, kuri saņēmuši tikai vienu MPR 

vakcīnas devu.  

Vakcinēt pret masalām, epidēmisko parotītu un 

masaliņām drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns 

uzsāk mācības izglītības iestādē 

Vējbakas Varicella2 Pret vējbakām vakcinē bērnus, kuri saņēmuši vakcīnas 

pret vējbakām pirmo devu un kuri nav pārslimojuši 

vējbakas.  

Vakcinēt pret vējbakām drīkst sešus gadus vecus 

bērnus, ja bērns uzsāk mācības izglītības iestādē 

8. 12 gadi 

(meitenes) 

Masaliņas MPR1 vai MPR2 Pret masaliņām vakcinē nevakcinētas vai 

nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras 

pārslimojušas masaliņas un kurām diagnoze 

“masaliņas” apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un 

revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu 

Cilvēka papilomas vīrusa 

infekcija 

CPV1, CPV2, CPV3 Vakcinējot pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju, 

ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas 

instrukcijai 

9. 14 gadi Difterija, stinguma krampji, 

poliomielīts 

Td -IPV 6 Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma 

krampjiem un poliomielītu 

B hepatīts HB 1, HB 2, HB 3 Vakcinē tikai pret B hepatītu agrāk nevakcinētos 

bērnus. Vakcinējot pret B hepatītu, ievada trīs vakcīnas 

devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai 

10. Ik 10 gadus Difterija un stinguma krampji Td Lieto vakcīnu pret stinguma krampjiem un difteriju ar 

samazinātu difterijas toksoīda daudzumu (Td) 
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