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Veselības ministrijai 
 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 
20. janvāra noteikumos Nr. 60 „Noteikumi 
par obligātajām prasībām ārstniecības 
iestādēm un to struktūrvienībām”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra 
noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības 
iestādēm un to struktūrvienībām”” un to nesaskaņo.  

Veselības ministrija (VM) ar šo grozījumu palīdzību vēlas pārvērst 
aprūpes institūcijas par ārstniecības iestādēm. Sociālās aprūpes institūcijas 
neveic klientu ārstēšanu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
28. pants nosaka:  

„(I) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 
nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.”  
Ministru kabineta noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem” nosaka: 

„26. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcija (turpmāk – pieaugušo aprūpes institūcija) nodrošina 
pensijas vecuma personām, kā arī personām ar invaliditāti, kurām noteikta I 
un II invaliditātes grupa, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu 
dzīvesvietu. 
31. Klientiem ir nodrošināta reģistrācija pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes 
ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde.” 

Ja VM vēlas uzdot pašvaldību pansionātiem papildu funkcijas, tad ir 
nepieciešams valsts finansējums šo funkciju pildīšanai un papildu prasību 
izpildei, jo pašvaldību pansionāti, atšķirībā no ārstniecības iestādēm un valsts 
sociālās aprūpes centriem, nesaņem naudu no valsts budžeta. 

LPS kategoriski iebilst pret „Grozījumu Ministru kabineta 
2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 „Noteikumi par obligātajām 
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prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”” apakšnodaļas 
„3.11. Prasības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas veselības punktam” 63.37 1.3.; 63.37 1.5.; 63.38 1. punktu VM 
piedāvātajā redakcijā. 
LPS ierosina izslēgt punktu: 

63.37 1.3. ārstniecības personāla darbam ar slēdzamu skapi pacienta 
kopšanas līdzekļu uzglabāšanai;  

Pamatojums ir tas, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju praktiskā darba specifika ir tāda, ka pacientu 
kopšanas līdzekļi atrodas katrā SAC nodaļā / korpusā / stāvā. 
LPS norāda, ka punkts: 

63.37 1.5. bīstamu un agresīvu pacientu novērošanai un izolācijai, kuras 
aprīkotas ar īpašu logu un durvju stiprinājumu;  

ir attiecināms tikai uz valsts sociālās aprūpes centriem VSAC, kuri 
sniedz pakalpojumus personām ar smagām psihoneiroloģiskām diagnozēm, 
nevis pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijām (pansionātiem), kas aprūpē pensijas vecuma ļaudis, kā arī gados 
jaunākus klientus ar invaliditāti. Tādēļ tas ir jānorāda šai punktā. 
LPS ierosina izslēgt punkta 63.38 Sociālās aprūpes institūcijas veselības 
punktā ir:  

apakšpunktu: 
63.38 1. ierīces pacienta fizikālai izmeklēšanai. 

Ja ir nepieciešama pacienta izmeklēšana, pacients jānogādā līdz tuvākajai 
ārstniecības iestādei, ko pašvaldību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas (pansionāti) arī nodrošina. 
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