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Aktuālā informācija par valsts 

apmaksātām psihologa konsultācijām 

pašvaldībās un bērna agrīnu attīstības 

izvērtējumu

2021. gada 19. maijā
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Valsts apmaksātas 

psihologa 

konsultācijas 

pašvaldībās



Lai mazinātu COVID-19 pandēmijas izraisītas sekas uz 

iedzīvotāju psihisko veselību 2021. gada janvārī tika 
apstiprināts informatīvais ziņojums:

“Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. 
gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu 
ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības 

psihisko veselību, ko rada COVID-19 
pandēmija”
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No 2021. GADA 10. MAIJA IEDZĪVOTĀJI AR 

PSIHISKĀS VESELĪBAS SAREŽĢĪJUMIEM VAR 

SAŅEMT VALSTS APMAKSĀTAS PSIHOLOGU 

KONSULTĀCIJAS



Jaunais pakalpojums 
pieejams pacientiem 

ar noteiktām 
diagnozēm:

• persona ar stresu saistītiem
traucējumiem (diagnozes F43.1, 
F43.2)

• persona ar neirotiskā spektra
traucējumiem (diagnozes F40.0, 
F41.0, F41.1, F45)

• persona ar depresiju (diagnozes
F31, F32, F33, F34.1, F06.32, Z73.0)

• persona ar ēšanas traucējumiem
(diagnoze F50)

• persona ar uzvedības un 
emocionāliem traucējumiem, 
kas parasti sākušies bērnībā un 
pusaudža vecumā (diagnozes F90-
F98)
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KĀ NOTIEK PIETEIKŠANĀS?
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Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos riskus, šīs konsultācijas speciālisti 

var nodrošināt arī attālināti, izmantojot kādu no interneta platformām

Sagatavojot nosūtījumu, ārsts to iesniedz pacientam un pacients piesakās 

pakalpojuma saņemšanai

Nosūtījumu konsultācijas saņemšanai, izvērtējot pacienta sūdzības un 

vadoties pēc nozares speciālistu izstrādātā algoritma, var izsniegt:

ģimenes ārsts vai psihiatrs (bērniem – bērnu psihiatrs) 
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1. SOLIS – KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANA 

ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ
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1. SOLIS – KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANA 

ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ
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2. SOLIS – NOSŪTĪJUMA SAŅEMŠANA

1. KLĪNISKAIS UN VESELĪBAS 
PSIHOLOGS VAI;

2. KLĪNISKAIS UN VESELĪBAS 
PSIHOLOGS AR 
TĀLĀKIZGLĪTĪBU 
PSIHOTERAPIJĀ, PIEMĒRAM, 
KOGNITĪVI BIHEIVORIĀLAIS 
TERAPEITS;

3. ĀRSTS – PSIHOTERAPEITS.



3. SOLIS – SPECIĀLISTA 

ATRAŠANA

Pacients dodas uz Nacionālā 

veselības dienesta (NVD) 

interneta vietni, kurā 

pieejams speciālistu saraksts

10
www.vmnvd.gov.lv

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba
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4. SOLIS – SAZIŅA AR SPECIĀLISTU

PACIENTS IZVĒLAS SPECIĀLISTU UN 
SAZINĀS AR VIŅU PAR TĀLĀKO 
SADARBĪBAS GAITU
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JAUNĀ PAKALPOJUMA PIEEJAMĪBA 

REĢIONOS

VISI SPECIĀLISTI KONSULTĀCIJAS NODROŠINA 

ARĪ ATTĀLINĀTI, TĀPĒC ARĪ REĢIONOS ŠIS 

PAKALPOJUMS IR PIEEJAMS

✓ Zoom;
✓ Skype;
✓ Microsoft Teams;
✓ www.doconline.lv u.c.;
✓ Saskaņojot ar klienta 

prasmēm un iespējām

http://www.doconline.lv/


5-10 KONSULTĀCIJAS – KO DARĪT TĀLĀK?

1. Pēc konsultāciju sesijas saņemšanas speciālists 
izsniedz sadarbības pārskatu, ko pacients nogādā 
ģimenes ārstam;

2. Ģimenes ārsts izvērtējot sniegtās rekomendācijas un 
pacienta psihiskās veselības stāvokli var izsniegt 
nosūtījumu pie psihiatra vai bērnu psihiatra;

3. Ja ārstniecības procesā psihiatrs lemj par psihologa 
vai psihoterapeita iesaistes nepieciešamību, viņš 
piedāvā iespēju saņemt psihologa konsultācijas 
savas multidisciplinārā komandas ietvaros (jā 
šāda iespēja tiek nodrošināta) vai sagatavo 
nosūtījumu valsts apmaksātu konsultāciju 
saņemšanai pie kāda no iepriekš minētajiem 
speciālistiem.
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SPECIĀLISTU SKAITS

63 

speciālisti

45 klīniskie un 

veselības 

psihologi

17 klīniskie un 

veselības 

psihologi ar 

tālākizglītību 

psihoterapijā

1 ārsts-

psihoterapeits
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! Tuvākajā laikā jauna atlase

Maija beigās sekojiet līdzi jaunumiem 

Nacionālā veselības dienesta mājas 

lapā – www.vmnvd.gov.lv sadaļā 

Profesionāļiem > Aktualitātes.

Līdz ko redziet paziņojumu –

PIESAKIETIES!

Jautājumu gadījumā 

lūgums kontaktēties ar 

Elīnu Engelbergu, 

telefona numurs 

67387671 vai epastā

Elina.Engelberga@vmnvd

.gov.lv.

http://www.vmnvd.gov.lv/
mailto:Elina.Engelberga@vmnvd.gov.lv


Pakalpojums ir pieejams 
gan bērniem, gan 

pieaugušajiem

VISI SPECIĀLISTI PACIENTUS GATAVI 
KONSULTĒT ARĪ ATTĀLINĀTI KĀDĀ 

NO INTERNETA PLATFORMĀM 

ŠOGAD NO VALSTS BUDŽETA 
LĪDZEKĻIEM PLĀNOTI 1,7 

MILJONI EIRO, PAREDZOT, KA 
IEDZĪVOTĀJI VARĒS SAŅEMT 

VAIRĀK NEKĀ 70 TŪKST. VALSTS 
APMAKSĀTU KONSULTĀCIJU
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Pacientu 

līdzmaksājuma 

apmērs

✓ par apmeklējumu ģimenes ārstu 
praksē – 1 vai 2 eiro apmērā;

✓ par iepriekšminēto speciālista 
konsultāciju pacienta 
līdzmaksājums nav jāveic
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Bērnu agrīnās 

attīstības izvērtēšana
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Bērnu agrīnās attīstības izvērtēšana 

nepieciešamība

✓ savlaicīga attīstības traucējumu diagnostika;
✓ mērķtiecīga bērnu vecumu grupu atlase;
✓ vienota metode, balstoties uz jaunāko Latvijas speciālistu apkopoto

literatūru;
✓ efektīva esošo resursu izmantošana;
✓ iespējamo speciālo vajadzību atpazīšana.

50% apmaksātu vakcināciju pret gripu var saņemt:

2020. gada 1. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 
12.panta otrajā daļā, paredzot ieviest agrīnu attīstības izvērtējumu bērniem primārās 
veselības aprūpes līmenī. 

Tādējādi noteikts pienākums valstij no 2021.gada 1.jūlija nodrošināt agrīnu attīstības 
izvērtējumu visiem bērniem no 1.5 līdz 3 gadu vecumam.ām ārstniecības personām, 
kurām nebūs iespējams apmeklēt pilno apmācību ciklu.
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Paredzamie pasākumi

APVIENOS TAJĀ BIEŽĀKO ŠAJĀ VECUMĀ ESOŠO ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMU 

SKRĪNINGU/DIAGNOSTIKU, KO ĢIMENES ĀRSTU PRAKSĒM SAVĀ DARBĀ 

BŪS IESPĒJAMS IZMANTOT NO 2021. GADA JŪLIJA.

*Par pamatu veidlapas izstrādē ņemti speciālistu izstrādātie algoritms – bērnu neirālās

attīstības traucējumi

VIENOTA VEIDLAPA:

✓ ĀRSTNIECĪBAS PERSONU APMĀCĪBAS;

✓ ĪSS MĀCĪBU VIDEO VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAI, TĀM ĀRSTNIECĪBAS

PERSONĀM, KURĀM NEBŪS IESPĒJAMS APMEKLĒT PILNO APMĀCĪBU

CIKLU.

APMĀCĪBAS:
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Paldies par 

uzmanību!


