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Veselības ministrijai 

Par konceptuālo ziņojumu “Par veselības 
aprūpes sistēmas reformu” 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo  

konceptuālā ziņojuma “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” (turpmāk – 
ziņojums) tālāku virzību, jo ir šādi iebildumi. 

1) Ziņojums paredz esošu vai jaunu pārvaldes uzdevumu nodošanu 
pašvaldībām (sniegt atbalstu ģimenes ārstu praksēm, nodrošināt 
veselības aprūpi mājās, nedziedināmi slimo (Hospice tipa) 
pacientu aprūpes gultas u.c.), bet nav norādīti finansējuma avoti, 
kopsavilkumā par ziņojumā iekļauto risinājumu (risinājumu 
variantu) realizācijai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta 
finansējumu nav atspoguļota ietekme uz pašvaldību budžetu, kā arī 
nav atspoguļots papildu administratīvais slogs, sadrumstaloti 
organizējot un nodrošinot minētos pakalpojumus. 

2) Kā galvenais risinājums ģimenes ārstu pieejamībai un 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai tiek minēta kopprakšu 
veidošana, kas paredz papildu telpu un speciālistu nodrošināšanu, 
kas ir iespējams tikai blīvi apdzīvotās vietās, kur ir saglabātas un 
darbojas poliklīniku ēkas, vai  piesaistot papildus līdzekļus 
infrastruktūras izveidei, jo citviet Latvijā infrastruktūra jāveido no 
jauna. Papildus finansējums nepieciešams arī speciālistu 
atalgojumam un paplašināto telpu apmaksai. Papildus vēršam 
uzmanību, ka, veidojot šādas kopprakses un koncentrējot ģimenes 
ārstus vienā vietā, netiek sasniegts mērķis – nodrošināt primārās 
veselības aprūpes pieejamību pēc iespējas tuvu dzīvesvietai, tieši 
pretēji – pakalpojumi attālinās un būs pieejami galvenokārt 
pilsētās. Netiek izskatīti risinājumi ģimenes ārstu teritoriālā 
pārklājuma nodrošināšanai, kā piemēram, tā saucamo 
feldšerpunktu izveide, piesaistot cilvēkresursus no izdienas pensijā 
esošajiem mediķiem. 

3) Nav skaidrības par jēdzienu hroniska pacienta aprūpe stacionārā - 
ko tas ietver, kādas izmaksas. 
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4) Nepieciešams skaidrot, vai visas pašreizējās lokālās slimnīcas 
paredzēts pārprofilēt par SMPP un 1. līmeņa slimnīcām. Ja nav 
plānots, tad kādi ir kritēriji 2. līmeņa saglabāšanai, zinot reālo 
situāciju darba tirgū un prognozes pārskatāmā nākotnē. 

5) Observācijas ilgums 1. līmeņa slimnīcās būtu pagarināms līdz 12-
24 stundām, lai ekonomētu slimnīcas un NMPD resursus un 
nepamatoti nevestu pacientus tālu no dzīves vietas. Nepieciešams 
izvērtēt un precizēt diagnozes, ar kurām NMP brigāde pacientu 
nogādā 1. līmeņa slimnīcā. 

6) Nepieciešams skaidrot, vai ir paredzēti arī jauktie modeļi, 
piemēram, ”1+” vai ”2-“ vai citi, ņemot vērā konkrēto ģeogrāfisko 
situāciju vai reālo nodrošinājumu reģiona griezumā. 

7) Nepieciešams skaidrot un statistiski pamatot ziņojumā (60.) 
minēto apgalvojumu, “ka aprūpes gultu pakalpojums pamatā 
saistās ar iedzīvotāju sociālajiem jautājumiem (aprūpes gultu 
pakalpojums lielākoties tiek sniegts nevis pēc akūtiem 
gadījumiem, bet gan hronisku saslimšanu gadījumos kontekstā ar 
iedzīvotāju sociāliem jautājumiem, piemēram, nespēju sevi 
aprūpēt, nodrošināt sev vienkāršu sadzīvisku aprūpi un tuvinieku 
atbalsta trūkumu)” – cik pacientu, kurā reģionā, kādas saslimšanas 
u.c. 

Paralēli Veselības ministrijas reformai tiek virzītas vairākas citas 
reformas, kurām ir būtiska ietekme uz pašvaldību budžetu, kā arī Finanšu 
ministrija strādā pie nodokļu politikas pamatnostādnēm turpmākajiem trim 
gadiem, kas, pēc LPS aprēķiniem, pašvaldību budžetā 2018. gadā veido 
apmēram 400 milj. euro samazinājumu. Apmēram tāds pats samazinājums 
plānots 2019. gadā. Kā risinājums pašvaldību budžetiem jaunās nodokļu 
politikas ietvaros tiek piedāvāta kompensācijas dotācija no valsts budžeta, kas 
daļēji segs ieņēmumu samazinājumu, tomēr šobrīd nav skaidrs, vai kopējie 
ieņēmumi pašvaldībām saglabāsies vismaz 2016. gada līmenī.  

Tā kā ziņojums paredz esošu vai jaunu pārvaldes uzdevumu nodošanu 
pašvaldībām, LPS ieskatā visas piedāvātās reformas vērtējamas kopskatā, lai 
varētu precīzi novērtēt, kādus pasākumus un kādā apmērā pieejamā 
finansējuma ietvaros iespējams realizēt. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


