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Apakškomiteja 16.06.2016. SAM 9.3.2. “Uzlabot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 9.3.2. 
“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši 
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” dokumentus, jo ir šādi 
iebildumi. 
1. Sākotnējais novērtējums nenodrošina informāciju par plānoto finansējuma 

sadalījumu, kritērijiem finansējuma sadalījumam. 
2. Sākotnējam novērtējumam nav pievienots Pasaules bankas pētījums, kas 

atbilstoši sākotnējā novērtējumā minētajam: 
2.1. atspoguļos teritoriālo vajadzību analīzi reģionālajā līmenī (SN 

2. punkts),  
2.2. būs par pamatu atbalstāmo darbību ierobežojumu noteikšanai, 

balstoties uz veselības aprūpes iestāžu darbības efektivitātes un 
kvalitātes novērtēšanā izmantojamo naturālo rādītāju minimālo vērtību 
(piemēram, gultu skaits, pacientu skaits utt.), lai nodrošinātu, ka 
investīcijas tiek ieguldītas ilgtspējīgu pasākumu finansēšanā (SN 
27. punkts), 

2.3. Pasaules bankas izvērtējumā sniegtā analīze būs par pamatu datu 
uzkrāšanai un analīzei ietekmes izvērtēšanai,  

2.4. atspoguļos pašvaldību teritoriālo vajadzību analīzi reģionālajā un 
pašvaldību līmenī (SN 40. punkts). 
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3. Par vienīgo kvalitātes kritēriju noteikts “Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta gatavība īstenošanai”. Sākotnējā novērtējumā minētais, ka 
“SAM 9.3.2. īstenošanā svarīgs ir teritoriālais aspekts, lai nodrošinātu, ka 
veselības pakalpojumi vienlīdz kvalitatīvi tiek nodrošināti gan 
iedzīvotājiem pilsētās, gan lauku teritorijās (SN 1. punkts), nekādā veidā 
neatspoguļojas kvalitātes kritērijos, līdz ar to nav skaidrs, kādā veidā 
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiks uzlabota sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām grupām, it īpaši lauku 
reģionos. Lūdzam paredzēt projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši UK 
apstiprināmiem kritērijiem, kā arī papildināt ar vērtēšanas kritērijiem, lai 
projektus varētu vērtēt pēc būtības, it īpaši to, kā tie ietekmēs pakalpojumu 
pieejamību sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem: 
3.1. Projekta pieteikumā aprakstīts, kā tiks nodrošināta pakalpojumu 

pieejamība iedzīvotājiem reģionos, t.sk. ņemta vērā sabiedriskā 
transporta pieejamība un iedzīvotāju ienākumi. 

3.2. Projekta pieteikumā aprakstīts, kā tiks nodrošināti pakalpojumi 
prioritārajās veselības aprūpes jomās pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, 
ņemot vērā teritoriālo analīzi reģionu griezumā. 

3.3. Projekta pieteikumā aprakstīts, kā konkrētais projekts samazinās ne 
tikai ambulatoro apmeklējumu relatīvā skaita atšķirību starp 
iedzīvotājiem novadu teritorijās un lielajās pilsētās, bet arī ambulatoro 
apmeklējumu relatīvā skaita atšķirību samazinājumu: 

3.3.1. starp iedzīvotājiem attīstības centru pilsētās un novadu 
teritorijās, kurās nav pilsētu,  

3.3.2. starp iedzīvotājiem lielajās pilsētās un pagastos ar 
viszemāko iedzīvotāju blīvumu, 

3.3.3. starp iedzīvotājiem lielajās pilsētās un teritorijās, kas ir 
tālāk par 100 km no lielajām pilsētām. 
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