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Rīga 
13.02.2014. Nr. 1220133041/A458 
Uz precizēto TAP VSS-2088 
 

Veselības ministrijai 
 

Par precizēto plāna projektu 
„Primārās veselības aprūpes 
attīstības plāns 2014.–
2016. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
precizēto plāna projektu „Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.–
2016. gadam” (turpmāk – Plāns), jo ir šādi iebildumi: 

 
LPS uztur spēkā savus priekšlikumus, kas atzinumā par Plāna projektu tika 
nosūtīti VM 27.12.2013. ar vēstuli nr. 1220133041/A2004, un uzskata, ka: 
 
I plāna aktivitāte 1.1.1. Pārskatīt atbalsta mehānismus ģimenes ārsta praksēm 
teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu un tās tiešais darbības rezultāts – 
Sagatavoti priekšlikumi atbalsta mehānismam, lai piesaistītu ģimenes ārstus 
darbam teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu un attīstītu prakses sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un plāna aktivitāte 1.1.2. Uzlabot ģimenes ārstu prakšu 
un feldšerpunktu teritoriālā izvietojuma plānojumu un tās tiešie darbības 
rezultāti:  

1. Sagatavots PVA teritoriālās pieejamības situācijas izvērtējums un 
izstrādāti priekšlikumi tā uzlabošanai. 

2. Pēc izvērtēšana sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos 
aktos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību 

tiks daudz precīzāk un operatīvāk realizēti, ja kā sadarbības institūcijas tiks 
iesaistīti plānošanas reģioni. 
 LPS prasa plānošanas reģionus iekļaut kā sadarbības partnerus. 
 
II LPS uzskata, ka uzdevums mērķa sasniegšanai 2.6.1. Uzlabot sadarbību un 
atgriezenisko saiti starp ģimenes ārstiem, zobārstiem un citiem speciālistiem, 
farmaceitiem un citiem sektoriem un tā tiešais darbības rezultāts 
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7.Organizētas VM un LPS diskusijas par risinājumiem starpsektoriālai 
sadarbībai PVA līmenī. 
ir formāls un nesasniegs nepieciešamo rezultātu, jo šis jautājums ir ticis 
diskutēts neskaitāmas reizes gan ikgadējās LPS un VM sarunās, gan cita 
formāta sanāksmēs. Tas nav devis nepieciešamo rezultātu. 

 
LPS uztur spēkā savu atzinumā pausto prasību: 

papildināt uzdevumu mērķa sasniegšanai – pilnveidot prasības sniegtajiem 
PVA pakalpojumiem ar 2.2.3. punktu: apkopot nozaru tiesību aktos ģimenes 
ārstiem noteiktos sadarbības pienākumus ar citu nozaru speciālistiem 
(sociālās, izglītības, iekšlietu) iedzīvotājiem nepieciešamu kompleksu 
pakalpojumu sniegšanā, izvērtēt to izpildes kvalitāti, nepieciešamos 
instrumentus kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai un to monitoringam.  
Izpildes termiņš – 2015. gada 1. janvāris. 
Atbildīgā institūcija – VM.  
Iesaistītās institūcijas – NVD, LM, IZM, TM, VARAM, LPS.  
Tiešie darbības rezultāti – sagatavoti priekšlikumi sadarbību kavējošo iemeslu 
novēršanai.  
Finansējums – pasākums tiks nodrošināts esošā valsts finansējuma ietvaros.  
 
Pamatojums – līdzšinējā prakse liecina, ka ģimenes ārsti bieži nepietiekami 
pārzina vai nepievērš vajadzīgo uzmanību citu nozaru tiesību aktiem, kuros ir 
noteikta to kompetence starpdisciplinārajā sadarbībā ar citu nozaru 
speciālistiem.   
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