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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo SAM 
9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas 
sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo 
ārpus Rīgas” dokumentu projektu tālāku virzību, jo LPS ieskatā SAM 9.2.5. 
virzāms tikai tad, kad tiks saņemti Pasaules Bankas pētījumu gala nodevumi 
un izstrādāts nacionālā līmeņa plānošanas dokuments, kurā tiks precīzi 
atspoguļota esošā situācija ārstniecības personu piesaistē darbam reģionos un 
plānotie pasākumi ārstniecības personu piesaistei atbilstoši četrām 
prioritārajām jomām pašvaldību līmenī. 

Sākotnējā novērtējumā lūdzam: 
1. Papildināt 13. un 16. rindkopu ar informāciju ar konkrētām 

pašvaldībām un ārstniecības iestādēm, kurās ir vērojams ārstniecības 
personu trūkums; skaidrot 16. rindkopā lietotu terminu “novads”. 

2. Pamatot visā sākotnējā novērtējumā un kritērijos minēto uzstādījumu, 
ka šī SAM aktivitātes tiek ierobežotas ar teritoriālo nosacījumu – 
ārstniecības speciālisti darbam reģionos vismaz 60 km attālumā no 
Rīgas, neņemot vērā citus kritērijus (sabiedriskā transporta pieejamība, 
speciālistu pieejamība u.c.).  

3. Skaidrot 26. rindkopas 26.1. punktā minētā līguma ar pašvaldību 
saturu. Kā arī pamatot 26.5. punkta ierobežojumu ģimenes ārstam 
pārņemt praksi reģionā, ja ģimenes ārsts strādājis tuvāk nekā 60 km 
attālumā no Rīgas, ņemot vērā, ka plānots nodrošināt ārstniecības 
personu plūsmu no Rīgas vai Pierīgas uz lauku teritorijām. 
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4. Skaidrot SAM plānoto ģimenes ārstu prakšu nodošanas juridisko 
mehānismu. 

5. Skaidrot, kādā veidā tiks nodrošināti 27. rindkopā minētie pasākumi – 
kurās apdzīvotajās vietās šie pakalpojumi tiks nodrošināti, kas atbildēs 
par šo pakalpojumu organizēšanu, kā plānots apzināt, organizēt, 
nodrošināt un finansēt 27.2. punktā minēto pacientu nogādāšanu grupās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietās. 

6. Papildināt ar kritērijiem atbalsta saņemšanas prioritarizēšanai (īpaši 
attālināta teritorija, speciālistu nepieejamība, ārstniecības personu 
specializācija, ļoti augsts saslimstības līmenis teritorijā utt. u.t.jpr.). 

 
Projekta vērtēšanas 2.7. kritēriju izteikt šādā redakcijā: 
“Projekta iesniegumā ir aprakstīts mehānisms, kā tiks nodrošināta projekta 

aktivitāšu caurspīdīga un godīga pieejamība ieinteresētajām pusēm atbilstoši 
noteiktajiem atbalsts pieejamības prioritarizēšanas kritērijiem.” 
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