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Veselības ministrijai 
 

Par ziņojumu turpmākai rīcībai „Par Eiropas 
Savienības fondu darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā 
atbalsta mērķa „Atbalstīt prioritāro (sirds un 
asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā 
perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības 
jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un 
ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un 
nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības 
uzlabošanai” ieviešanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo   
ziņojumu turpmākai rīcībai „Par Eiropas Savienības fondu darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.5.3. specifiskā atbalsta mērķa 
„Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā 
perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības 
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši 
sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības 
uzlabošanai” ieviešanu”, jo ir šādi iebildumi: 

• pret ziņojuma saturu, kas ir atsevišķu veselības aprūpes 
statistikas datu atspoguļojums bez jebkādas analīzes un norādes 
par korelāciju starp nabadzības rādītājiem un veselības aprūpes 
statistiku; 

• pret 38.1. punktu, kurā teikts, ka sadarbības partneris var būt 
tikai valsts pārvaldes iestādes. Tam nav nekāda objektīva 
pamatojuma, jo paredzēto vadlīniju izstrādē ļoti veiksmīgi un 
labā kvalitātē var darboties arī zinātnieki, augstskolu mācību 
spēki, plānošanas reģionu un pašvaldību speciālisti. 

LPS ir iebildumi arī pret ziņojuma 3. pielikumu „Projekta vērtēšanas 
kritēriji”: 

• Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka šī SAM sasniegšanai ir 
nepieciešams atklātais projektu konkurss, lai būtu iespējama projektu 
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iesniedzēju konkurence ar mērķi atlasīt viskvalitatīvākos un 
visefektīvākos projektus rezultātu sasniegšanai. Atklātā projektu 
konkursā jābūt iespējai piedalīties profesionāļu NVO, augstskolām, 
pašvaldībām, kuru kapacitāte un zināšanu līmenis atbilst šāda projekta 
realizācijai; 

• punktā 1.8. un visā tekstā jālieto termins valsts valoda; 
• 3.4. punktā paredzēts analizēt un paredzēt risinājumus attiecībā uz 

pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās aizstāt ar vārdiem 
pakalpojumu pieejamībai novadu griezumā un plānošanas reģionu 
griezumā; 

• 3.6. punktu prasām izteikt šādā redakcijā: Projekta iesniegumā iekļauts 
projektā iesaistīto sadarbības partneru saraksts ar īsu, kodolīgu 
partnera piesaistes argumentāciju, norādot to iesaistes ietekmi uz 
projekta realizācijas rezultātiem visā valsts teritorijā, nepieļaujot 
nabadzības un sociālās atstumtības riska zonā esošo iedzīvotāju ne 
ģeogrāfisko, ne ienākumu, ne vecuma diskrimināciju; 

• punktā 4.3.1. veselības tīklu attīstības plānos paredzēts analizēt un 
ietvert risinājumus veselības veicināšanas, cilvēkresursu attīstības un 
piesaistes reģioniem un infrastruktūras attīstības pasākumiem, kā arī 
projekta iesniegumā sniegta informācija par minēto analīzi un 
risinājumiem aizstāt ar vārdiem jau sniegta daļēja analīze un iezīmēti 
prognozētie risinājumi; 

• punktā 4.4.1. klīniskās vadlīnijas paredzēts izstrādāt prevencijai, agrīnai 
slimību diagnostikai un ārstēšanai, kā arī projekta iesniegumā ir veikta 
analīze par esošajām klīniskajām vadlīnijām aizstāt ar vārdiem ir 
iekļauta esošo klīnisko vadlīniju analīze. 

• punktā 4.6.1. paredzēts analizēt un ietvert risinājumus nabadzības un 
sociālās atstumtības riska grupu vajadzībām, un projekta iesniegumā ir 
veikta analīze par attiecīgajām grupām – redakciju aizstāt ar jaunu 
redakciju: Projektā identificēta nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļauto grupu korelācija ar prioritāro veselības aprūpes jomu 
– sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda 
aprūpes un garīgās veselības saslimstības, mirstības un dzīvildzes 
rādītājiem. 

• Dublējas punkts 4.8.2. un 4.8.1., tādēļ 4.8.2. punktu svītrot un 4.8.1. 
punktu izteikt šādi: projekta realizācijas gaitā novērsta diskriminācija 
sekojošos aspektos..., sekojošām iedzīvotāju grupām... 
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