
LPS un Labklājības ministrijas ikgadējo sarunu tēmas 

1.  Par pretrunu normatīvajā regulējumā pacienta/klienta 

datu aizsardzībā (Pacientu tiesību likumā un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā); 

Labklājības ministrijas nostāja personu datu apstrādē 

attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem (saistībā 

ar jauno regulu) 

Rīga 

 

 

 

Rīga 

2.  Par sociālo pakalpojumu sniedzēju pārreģistrācijas 

jautājumiem (telpu statuss un tā atbilstība būvju 

klasifikatoram, rada daudz problēmu 

Rīga 

 

LPS un Veselības ministrijas ikgadējo sarunu tēmas 

 

1.  Gados veco cilvēku, kuru skaits Latvijā ir ar 

pieaugošu tendenci, garīgo saslimšanu veselības 

aprūpi. 

Šiem cilvēkiem garīgās izmaiņas veidojas uz smagu, 

ielaistu somatisko saslimšanu fona, kas traucē viņiem 

saņemt savlaicīgu ambulatoro psihiatrisko aprūpi, kā 

dēļ viņi nonāk psihiatriskā stacionārā ar abu slimību 

grupu dekompensāciju, kuru ārstēšana ir resursu 

ietilpīga, bet kurām nav paredzēts piemērots 

finansējums. 

 

Jelgava 

2.  Bezcerīgu slimnieku cieņas pilna aprūpe pirms 

terminālos stāvokļos, kad nav vairs iespējama 

specializēta ārstnieciskā palīdzība 

Jelgava 

3.  “E-veselība” un no 25.maija Eiropas Savienības 

regula par Vispārīgo datu aizsardzību un personas 

datu apstrādi – kā tas iet kopā? 

Pretruna normatīvajā regulējumā pacienta/klienta datu 

aizsardzībā (Pacientu tiesību likumā un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā); 

Jelgava 

 

 

Rīga 

4.  Bērnu zobārstniecības pieejamība.  

Līdz 2018. gada 1. janvārim valsts kompensēja 50% 

no faktiskajām izmaksām, tad no 01.2018 – 80%. Pēc 

Jelgavas pilsētas datiem zobārstu skaits, kuri ir 

noslēguši par valsts apmaksātu zobārstniecisku 

palīdzību nav palielinājies. Rindas ir no 30 dienām, 2 

mēnešiem un vēl garākas 

Valsts apmaksātajiem neatliekamās zobārstniecības 

pakalpojumi pieaugušajiem 

Jelgava 

 

 

 

 

 

 

Rīga 



5.  Ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu (bērnu un 

pieaugušo) vakcinācija pret gripu; ilgstošas sociālās 

aprūpes institūciju bērnu vakcinācija pret ērču 

encefalītu 

Rīga 

6.  Kvalitātes kritēriji/piemaksas ģimenes ārstiem, pie 

kuriem reģistrētas personas bez noteiktas dzīvesvietas 

– patversmes klienti 

Rīga 

7.  Profilaktiskās veselības  aprūpes normu aktualizēšana 

MK 23.03.2010. noteikumos Nr.277 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo  profilaktiskā 

veselības  aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība 

izglītības iestādēs”. 

Rīga 

8.  Sociālā un medicīniskā aprūpe (valsts līdzdalība 

medicīniskās daļas finansēšanā) 

Rīga 

9.  Reģionālās slimnīcas - pakļautība no pašvaldības uz 

valsti 

Jaunjelgava 

 

10.  Valsts finansētā veselības aprūpe - tikai valsts, 

pašvaldības iestādes. Ja tās netiek galā- ārpakalpojums 

privātajiem 

Jaunjelgava 

Rīga 

11.  Laboratorijas, vizuālās diagnostikas pakalpojumi - 

tikai valsts (pašvaldības) uzņēmumi 

Jaunjelgava 

 

12.  Par valsts apmaksāto izglītību - sadale Jaunjelgava 

 

13.  Farmācijas likuma 36.pants par aptieku veidošanos-kā 

ir realitātē? Iekļaut normu, ka drīkst veidot aptieku, ja 

pašvaldības teritorijā vairāk kā 60% aptieku pieder 

aptieku ķēdei. 

 

Lieltirgotājs - aptieka, katrs uzcenojumu. Kā ar ķēdi? 

Departamenta vadītāja par konsultācijām ar 

Konkurences padomi var stāstīt mazizglītotiem 

tantukiem dziļi laukos -  kas atbildīgs par nolaidību, 

kas sodīts? 

Jaunjelgava 

 

 

Ko dara pašvaldība konsultatīvajā padomē? Vai pašvaldības pārstāvis 

atskaitās(saskaņo jautājumus darba gaitā) komitejai? Kādi līdzšinējie rezultāti, 

problēmas? 

Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz virkni pārejas noteikumu, tai skaitā 

attiecībā uz Nacionālā veselības dienesta konsultatīvo padomi, likuma 15.panta otrajā, 

trešajā un ceturtajā daļa – tās stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā. Attiecīgi līdz šim datumam 

Ministru kabinetam jāapstiprina padomes nolikums un sastāvs. Šobrīd padome vēl nav 

apstiprināta, nav arī izvirzīts LPS pārstāvis dalībai tajā. 

 


