
Nr.p.k. Lpp. Esošā redakcija Iebildums, pamatojums

1. 3 106.1. uzņemšana vienu vai vairākas reizes, izņemot šo noteikumu 106.
1
1. apakšpunktā minēto gadījumu; 

106.
1
 Ārstniecības iestāde, kas dienas stacionārā sniedz šo noteikumu 19. pielikuma 4., 12.2., 12.4., 12.6., 

12.7. un 12.8. punktā minētos pakalpojumus, nodrošina, ka:

106.
1
1. pacients ķirurģiskās operācijas veikšanai dienas stacionārā tiek uzņemts vienu reizi;

106.
1
2. pēc ķirurģiskas operācijas ārstējošais ārsts veic pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu;

106.
1
3. ja pacientam medicīnisku iemeslu dēļ ir nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība, kas pārsniedz 

dienas stacionāra darba laiku (pēc 22.00), tad pacientu pārved uz stacionāro ārstniecības iestādi;

106.
1
4. izrakstot pacientu no dienas stacionāra uz mājām, ārstējošais ārsts sniedz pacientam rekomendācijas 

pēcoperācijas aprūpei, kā arī informē par speciālista apmeklējuma laiku atkārtotai veselības stāvokļa 

novērtēšanai, ja tas nepieciešams.

Iebildumi: 

1) Pārvērtēt 19. pielikumā saglabāt plānotos saistošos (pamata) manipulāciju kodus, izvērtējot to atbilstību un 

pietiekamību dienas stacionāram. 

2) Noteikt, ka pacienta uzturēšanās ķirurģijas dienas stacionārā ir ne vairāk kā viena diena, pie nosacījuma, ja 

pacientam ārstniecības pakalpojums tiek sniegts līdz plkst. 12:00. Ja ārstniecības pakalpojums tiek sniegts pēc 

plkst. 12:00, pēc ārsta izvērtējuma nodrošināt pacienta uzturēšanos ķirurģijas dienas stacionārā ne vairāk kā 

divas dienas.

Piedāvātā redakcija: 

"106.1. uzņemšana vienu vai vairākas reizes, izņemot šo noteikumu 106.
1
1. apakšpunktā minēto gadījumu; 

106.
1
 Ārstniecības iestāde, kas dienas stacionārā sniedz šo noteikumu 19. pielikuma 4., 12.2., 12.4., 12.6., 

12.7. un 12.8. punktā minētos pakalpojumus, nodrošina, ka:

106.
1
1. pacients ķirurģiskās operācijas veikšanai dienas stacionārā tiek uzņemts vienu reizi;

106.
1
2. pēc ķirurģiskas operācijas ārstējošais ārsts veic pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu;

106.
1
3. ja pacientam ķirurģiskā operācija tiek veikta pēc plkst. 12:00 vai medicīnisku iemeslu dēļ ir 

nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība, kas pārsniedz dienas stacionāra darba laiku (pēc 22.00), tad 

pacientu pārved uz stacionāro ārstniecības iestādi;

106.
1
4. izrakstot pacientu no dienas stacionāra uz mājām, ārstējošais ārsts sniedz pacientam rekomendācijas 

pēcoperācijas aprūpei, kā arī informē par speciālista apmeklējuma laiku atkārtotai veselības stāvokļa 

novērtēšanai, ja tas nepieciešams."

2. 11 264.5.
1
 veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs neizpilda vienotās veselības nozares elektroniskās 

informācijas sistēmas darbību regulējošajos normatīvajos aktos tam noteiktos pienākumus;

Iebildums: 

Noteikt Dienesta tiesības vienpersoniski izbeigt publisko tiesību līgumu ar ārstniecības iestādi par valsts 

apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, ja ārstniecības iestāde neizpilda 

normatīvajos aktos noteiktos pienākumus minētas sistēmas lietošanā, pie nosacījuma, ja veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzējs saņem pilnvērtīgu un nepārtrauktu vienotās veselības nozares elektroniskās 

informācijas sistēmas nodrošinājumu, kā arī lietotāju regulāru izglītošanu sistēmas ikdienas lietošanā.

Piedāvātā redakcija: 

"264.5.
1
 veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs saņemot pilnvērtīgu un nepārtrauktu vienotās veselības 

nozares elektroniskās informācijas sistēmas nodrošinājumu un lietotāju regulāru izglītošanu sistēmas ikdienas 

lietošanā neizpilda vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību regulējošajos 

normatīvajos aktos tam noteiktos pienākumus;"

3. 21 - 27 1. Fiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību un 

pacientu observāciju līdz 24 stundām:

…

Iebildums: 

Pamatojoties uz to, ka SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē tiek 

nodrošināta pacientu observācija līdz 24 stundām, lūdzam papildus paredzēt MK noteikumu Nr.1529 

3.pielikuma 1.punktā finansējumu pacientu observācijai, kā arī papildus finansējumu 3 dežūrspeciālistu 

nodrošināšanai Talsu filiālē (sk.piedāvāto tabulu1). Tāpat norādām, ka Preiļu u.c. mazās slimnīcas saņem 

papildus finansējumu par observācijas pacientiem. Uz doto brīdi TF saņem fiksētu maksājumu par 3.līmeņa 

SMPP 12.67 ārsta slodzēm, lai nodrošinātu 3 speciālistu pieejamību 24/7 slimnīca sadarbībā ar pašvaldībām 

nodrošina nepieciešamo finansējumu, šāda situācija kropļo tirgu un apgrūtina jaunu un kvalitatīvu speciālistu 

piesaisti filiālei. VM sagatavotajā konceptuālajā  ziņojumā Talsu filiālei SMPP 3.līmenis tiek samazināts uz 

2.līmeni, kas paredzēs tikai divu dežūrspeciālistu esamību 24/7. Vēršam uzmanību, ka tādā veidā viena SIA 

“Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” tiek sadalīta divos līmeņos, kas ilgākā laika periodā var radīt draudus 

slimnīcas tālākai attīstībai. Lai pacienti varētu saņemt kvalitatīvu neatliekamo palīdzību pēc iespējas tuvāk 

dzīvesvietai, esam jau iesnieguši iebildumus VM konceptuālajam ziņojumam, kurus nosūtījām arī uz TND ar 

lūgumu atbalstīt un iespēju robežās iesaistīties šī jautājuma virzīšanā. Dotajā brīdī ir vajadzīgs atbalsts un 

palīdzība TF iekļaušanai 3. pielikuma 1. punktā (sk.piedāvāto tabulu) un atbilstoša finansējuma panākšana 

dežūrspeciālistu nodrošināšanai Talsos. 

Piedāvātā redakcija:

1. Fiksētā piemaksa par neatliekamās medicīniskās palīdzības, pacientu uzņemšanas nodaļas darbību un 

pacientu observāciju līdz 24 stundām:

...

Piezīme:

Talsu filiāle, jau nodrošina 3 dežurspeciālistu pieejamību 24 stundas diennaktī, kas dod iespēju  Talsu, Rojas , 

Dundagas un Mērsraga pacientiem saņemt neatliekamo palīdzību, ievērojot Pasaules bankas norādījumus  

slimnīcas sasniedzamību 60 minūšu laikā.. Pacienti vēlas saņemt palīdzību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. 

Caurskatot spēkā esošo MK noteikumu Nr.1529 redakciju, redzams , ka fiksētā maksājuma pieaugums gadam 

3.līmeņa SMPP palielināts tikai par 1404 EUR, kas nekādi nav samērojams ar gaidāmo minimālās algas 

palielinājumu.

4. 244 - 246 19.pielikums 

Dienas stacionāru veidi*

…

Iebildums: 

Pārvērtēt 19. pielikumā saglabāt plānotos saistošos (pamata) manipulāciju kodus, izvērtējot to atbilstību un 

pietiekamību dienas stacionāram. 

Piedāvātā redakcija:

Ārstniecības iestāde ierosinājumus par saistošo (pamata) manipulāciju kodu izslēgšanu no 19. pielikuma 

sniegs līdz 2017.gada 23.novembrim.

Izziņa iebildumiem/priekslikumiem par                                                                                                                                                                                                                    

noteikumu projektu VSS-1171 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos                                                                                                                                                                                          

Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

1.5. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca", kurā 

diennakts dežūras nodrošina:   1 416 757 74 472 

  ķirurgs 1 8   

  

internists vai neatliekamās 

medicīnas ārsts 1     

  anesteziologs, reanimatologs 1     

  pediatrs vai neonatologs 1     

  traumatologs, ortopēds 1     

  

ginekologs, dzemdību 

speciālists 1     

  radiologs diagnosts 1     

  neirologs 1     

 

1.5. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca", kurā 

diennakts dežūras nodrošina:   1 416 757 74 472 

  ķirurgs 1 8   

  

internists vai neatliekamās 

medicīnas ārsts 1     

  anesteziologs, reanimatologs 1     

  pediatrs vai neonatologs 1     

  traumatologs, ortopēds 1     

  

ginekologs, dzemdību 

speciālists 1     

  radiologs diagnosts 1     

  neirologs 1     

1.5.1. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Ziemeļkurzemes 

reģionālā slimnīca" Talsu 

filiāle, kurā diennakts 

dežūras nodrošina:   0 0 

  

ķirurgs vai traumatologs, 

ortopēds 1 3   

  

internists vai neatliekamās 

medicīnas ārsts, vai ģimenes 

(vispārējās prakses) ārsts 1     

  anesteziologs, reanimatologs 1     

 


