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Par priekšlikumiem 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES SLIMNĪCA” sniedz priekšlikumus Ministru 

kabineta noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos 

Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība””, turpmāk – Noteikumi: 

 

1. Noteikumu 102.1 3.punktā nepieciešams precizēt kādā veidā, pēc kādām metodēm būtu 

nosakāmas personas komunikācijas spējas (saprast un ievērot rekomendācijas par turpmāko 

aprūpi pēc operācijas veikšanas), kā arī vai šajā gadījumā būtu jāpiesaista citu specialitāšu 

ārstniecības personāls vai sociālās aprūpes jomas darbinieki. 

2. Noteikumu 123.punktu papildināt ar kārtību, kādā veidā tiks nodrošināta informācijas 

aizsardzība un personu datu konfidencialitāte par medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu 

saņemšanas pretendentu rindu reģistra veidošanā un uzaicinājumu par iespēju saņemt šo 

pakalpojumu nosūtīšanā. 

3. Veikt izmaiņas Noteikumu 216., 217., 218.punktos, 25.pielikuma 3.punktā, nosakot, ka 

iedzīvotāju skaitu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībās nosaka, ņemot vērā 

katrā veselības aprūpes iestādē iepriekšējā kalendāra gadā sniegto veselības aprūpes 

pakalpojumu veidus un to skaitu (pacientu skaits, aprūpes epizodes, veiktie izmeklējumi, 

dienas stacionārā personu pavadīto dienu skaitu) atbilstoši dienesta vadības informācijas 

sistēmas datiem. Minētās izmaiņas ir nepieciešamas, jo pašreizējais aprēķinos pielietojamais 

princips, kas balstās uz teritoriālo vai administratīvi teritoriālo robežu ievērošanu neatbilst 

reālai situācijai (statistikas datu analīze liecina par to, ka samērā liels pacientus skaits izvēlas 

veselības aprūpes iestādes ārpus savas dzīvesvietas teritorijas). 

4. Noteikumu 227.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

„227.2. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sniegto veselības aprūpes pakalpojumu 

veidi, iespējamais aprūpes epizožu un izmeklējumu skaits un to nodrošināšanai 

izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas”. 

5. Noteikumu 241.4.6.3. un 241.4.6.3.1 apakšpunktus papildināt ar indikatīvo rādītāju, kas 

raksturo ārstniecības iestādes darba rezultātus un ir iekļaujami ārstniecības iestāžu līgumos 

ar Nacionālo veselības dienestu, definīciju. 
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6. Noteikumu 262.punktu papildināt ar skaidrojumu par aprēķinu izmaiņu veikšanai 

finansējuma apmērā ar mērķi novirzīt līdzekļus kādā no stacionāro veselības aprūpes 

pakalpojumu programmām, kurās ir noteikts viena pacienta ārstēšanas tarifs. Proti, ir 

nepieciešams izskaidrot, vai šajā punktā noteiktie 5% ir attiecināmi uz pacientu skaitu vai 

uz summu, kas ir piešķirta pacientu ārstēšanai. 

7. Noteikumu 7.pielikuma 3.3.apakšpunktu papildināt ar “Diagnoze Z12.3 50105 – piemaksa 

mamogrāfijas izmeklējumiem par digitālās tehnoloģijas pielietojumu. Mamogrāfijas 

gadījumā, tai skaitā veicot organizēto vēža skrīningu, norāda divas reizes. Nenorādīt kopā 

ar manipulācijām 50012, 50013, 50014 un 50027”. 

8. Noteikumu 16.pielikumā manipulācijai ar kodu 60107** „Pavadošās personas atrašanās pie 

pacienta diennakts rehabilitācijas iestādē vai pie bērna diennakts stacionārā (par vienu 

gultasdienu)” noteikt tarifu 10,81 EUR. 

9. Noteikumu 19.pielikuma 12.2.punktu papildināt ar manipulācijām 19021 un 19034. 

10. Noteikumu 19.pielikuma 12.3.punktu papildināt ar manipulāciju 08113. 

11. Noteikumu 19.pielikuma 12.5.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“12.5.1. otolaringoloģija bērniem 60110+18071; 18014; 18022; 18023; 18034; 18047; 

18073; 18076; 18077; 18079; 18091; 18092; 18093; 18102; 18106; 18107; 18109; 

18128; 18140; 18141; 18042; 18152; 18164**; 18177”. 

12. Noteikumu 19.pielikuma 12.5.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“12.5.2. otolaringoloģija pieaugušajiem 60110+18014; 18022; 18023; 18024; 18032; 

18033; 18034; 18038; 18040; 18041; 18047; 18048; 18055; 18056; 18057; 18060; 

18061; 18062; 18070; 18071; 18073; 18076; 18077; 18078; 18079; 18092; 18093; 

18101; 18102; 18106; 18108; 18109; 18126; 18128; 18141; 18142; 18152; 18154; 

18155; 18156; 18157; 18177; 18179; 18180; 18187; 18188; 18196; 18198; 18199; 

18205; 18206; 18213; 18242; 18243; 18265”. 

13. Noteikumu 19.pielikuma 12.6.punktu papildināt ar šādām manipulācijām: 20108, 20149, 

20155, 20217, 20229, 20270, 20282, 20284, 20285, 20141, 20208, 20225, 20266, 20269, 

20188. 

14. Noteikumu 19.pielikuma 12.7.punktu papildināt ar šādām manipulācijām: 21190, 21026, 

23052, 23080, 23081, 23083, 20059, 20057. 

15. Noteikumu 19.pielikuma 12.8.punktu papildināt šādām manipulācijām: 20043, 20101, 

20149, 20200. 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

valdes locekle         M. Geida 
 

 

 

J. Livdāns, 22036323 

jurijs.livdans@rezeknesslimnica.lv 


