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VM ATBILD ĪBAS JOMAS

VM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības 
nozarē, kas ietver:

• sabiedrības veselības apakšnozari,
• veselības aprūpes apakšnozari, 
• farmācijas un narkotiku legālās aprites 

apakšnozari 
VM izstrādā valsts veselības nozares politiku, kā
arī organizē, koordinē un pārrauga veselības 
politikas veidošanu 



FUNKCIJAS, KURAS NETIEK 
VĒRTĒTAS*:

• Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana ( Funkcija 
Nr.993)

• Iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās (Funkcija Nr.713)
• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu 

īstenošana (Funkcijas Nr. 621, 619, 620)
• Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (Funkcijas 

Nr.625, 624)
• Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu projektu un pasākumu 

īstenošana (Funkcijas Nr.711, 614, 615, 710, 995)
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības 

divpusējā finanšu instrumenta finansēto programmu, projektu un 
pasākumu īstenošana (Funkcijas Nr.613, 626)

• Krievijas federācijas (KF) militāro pensionāru veselības aprūpes veikšana 
no KF līdzekļiem (Funkcija Nr.712)

* Saskaņā ar funkciju izvērtēšanas vadlīnijām



Vērtējamie veselības aprūpes
budžeta izdevumi



Visi veselības aprūpes
budžeta izdevumi



Vesel ības nozares budžets 2009.-2010.gad ā (milj. latu)



Vesel ības nozares budžets uz 1 iedz īvot āju 
2009.-2010.gadā (lati)



Ārstniecība kopā
2009                                                        2010

432.59 milj. (85.9%)                      394.73 milj. (91.2%)  

Finansējums ārstniecībaiFinansējums ārstniecībai

-70.95

- 14.1%



Vesel ības apr ūpi saņēmušie pacienti
2009.gadā*

♦ Reģistrēto pacientu skaits pie ģimenes ārstiem: 2 157 930 
(Ģimenes ārstu skaits: 1 362)
♦ Nereģistrēto pie ģimenes ārstiem pacientu skaits: 91 870 jeb 4,1%
♦ Apmeklējumi pie ģimenes ārsta vienā dienā: 18,4

♦ Unikālie pacienti, kas apmeklējuši ģimenes ārstu: 1 352 440 jeb 60%,
apmeklējumi: 6 681 501 (viens pacients 4,9 reizes)
♦ Unikālie pacienti, kas apmeklējuši ambulatoros speciālistus: 913 474 jeb 40,6%, 
apmeklējumi: 2 938 031 (viens pacients 3,2 reizes)
♦ Unikālie pacienti stacionāros: 266348 jeb 11,8%,
stacionēšanās gadījumi: 373 313 jeb viens pacients stacionēts vidēji 1,4 reizes

♦ Kompensējamos medikamentus saņēmuši 482 461 jeb 21,4% no visiem 
iedzīvotājiem (137,97 Ls uz katru, kas saņem kompensējamās zāles)
♦ Vakcināciju saņēmuši 185 186 iedzīvotāji, t.sk. 112 664 bērni

* Veselības norēķinu centra dati



Vesel ības ministrij ā un padot ības iest ādēs 
2008.-2010.gadā veiktais samazin ājums valsts 

pamatfunkciju īsteno šanai 



Pārvaldes reforma

ZCVA

Veselības ministrija

Veselības 
norēķinu 

centrs
(norēķini)

Veselības ekonomikas 
centrs

(veselības
ekonomika)

Veselības 
inspekcija 
(uzraudzība

un
kontrole)

VOAVA

VSMTVA

MPIC

SVA

Darbinieku 
skaits 

(uz 01.01.2009.) 

1 319

Darbinieku 
skaits 

(uz 01.01.2010.) 

570

Samazinājums 
par 

57%



Padot ības iest āžu skaita izmai ņas
Vesel ības ministrij ā

*  Veselības ministrija ir Labklājības ministrijas sastāvā



Vesel ības ministrijas padot ības 
iest ādes 2010.gad ā

Aģentūras

Veselības ministrija

1. Valsts asinsdonoru centrs*
2. Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs*
3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests*
4. Veselības inspekcija
5. Veselības ekonomikas centrs
6. Veselības norēķinu centrs
7. Rīgas Stradiņa universitāte
8. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

* Iestādes, kas nodarbojas ar ārstniecības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem

1. Latvijas Infektoloģijas centrs*
2. Sporta medicīnas valsts aģentūra*
3. Zāļu valsts aģentūra

Tiešās pārvaldes
iestādes



Kapit ālsabiedr ības, kur ās Vesel ības 
ministrija ir kapit āla da ļu tur ētāja

1. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
2. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
3. Piejūras slimnīca
4. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
5. Slimnīca “Ģintermuiža”
6. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca
7. Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca
8. Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”
9. Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca 
10. Straupes narkoloģiskā slimnīca
11. Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna”
12. Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari”
13. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs 
14. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 



Ārstniec ība (Funkcija Nr.655) 
Nodrošina – Vesel ības nor ēķinu centrs
Tiek administrēti veselības aprūpei paredzētie valsts budžeta līdzekļi un 
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem veikti norēķini par sniegtajiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

� 2010.gada sākumā samazin ājies ambulatoro apmekl ējumu skaits 
valst ī par 11,4% sal īdzinājum ā ar apmekl ējumu skaitu 2009.gada 
sākumā

� Pieaudzis vesel ības apr ūpes pakalpojumus m ājās saņēmušo 
pacientu skaits: 2010.gada 1.ceturksn ī 40 233 pacienti

� 2010.gada sākumā samazin ājies ambulatoro apmekl ējumu skaits 
valst ī par 11,4% sal īdzinājum ā ar apmekl ējumu skaitu 2009.gada 
sākumā

� Pieaudzis vesel ības apr ūpes pakalpojumus m ājās saņēmušo 
pacientu skaits: 2010.gada 1.ceturksn ī 40 233 pacienti

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

399 301 992 238 111 489 -161 190 503 - 40.4



Asins un asins komponentu nodro šināšana 
(Funkcija Nr.651)
Nodrošina – Valsts asinsdonoru centrs 

Tiek sagatavotas asinis un asins komponenti visām slimnīcām Latvijā, 
organizēta un koordinēta ārstniecības iestāžu apgāde ar kvalitātes 
prasībām atbilstošiem asins komponentiem

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu
2008.g.1.janv.

(Lati)
2010.g.1.janv

.
(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

8 206 881 6 343 914 - 1 862 967 - 22.7



Sabiedr ības vesel ības veicin āšana
(Funkcijas Nr.627, 631, 633-639, 642, 643, 645, 647 , 648, 649)  
Funkcijas p ārtrauktas līdz ar 
valsts a ģentūras “Sabiedr ības vesel ības aģentūra” likvid āciju
Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

Pieaug liek ā ķermeņa masa
un aptaukošan ās, kas noved pie 

sirds asinsvadu slim ību pieauguma
un priekšlaic īgas nāves.

Pieaug  alkohola patēriņš

Pieaug mātes mirstība Latvij ā

37 % iedzīvotāju smēķē,
kas Latviju ierindo

trešajā vietā Eiropas Savienībā
pēc Grieķijas un Bulgārijas.

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

3 402 995 0 - 3 402 995 - 100.0

Pieaug traumatisms, t.sk. b ērnu 
dzīves viet ā gūtās traumas



Neinfekciozo slim ību - cukura diab ēta, sirds 
asinsvadu slim ību (infarkts, insults) 
un onkolo ģisko slim ību agr īna profilakse
(Funkcija Nr.640), nodrošina - Vesel ības inspekcija
Nodrošināta 20 Sirds veselības kabinetu darbība reģionos - ikvienam apmeklētājam 
1x gadā bez maksas izmēra asinsspiedienu, pulsu, cukura, holesterīna, triglicerīdu 
līmeni asinīs, nosaka svaru, ķermeņa masas indeksu, vidukļa apkārtmēru, kā arī
sadarbībā ar pašvaldībām veikti neinfekciozo slimību profilakses pasākumi 

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

751 979 391 029 - 360 950 - 48.0





Iedzīvot āju vesel ību ietekm ējošo faktoru uzraudz ība

(Funkcijas Nr.650, 672, 673),
Nodrošina - Vesel ības inspekcija
Tiek nodrošināta kontrole un uzraudzība epidemioloģiskās drošības jomā, 
tiek veikta dzeramā ūdens, peldvietu ūdens, ķīmisko vielu un maisījumu, 
kosmētikas līdzekļu kontrole saskaņā ar direktīvu prasībām

Pieaug grupveida akūtu zarnu infekciju gadījumi 

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

Testētie dzeram ā ūdens un 
peldvietu ūdens paraugi 2008.gad ā
un 2010.gad ā

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

4 800 277 629 311 - 4 170 966 - 86.9



Vesel ības apr ūpes centr ālā vad ība  
(Funkcijas Nr.608, 609, 612 samazin ātas, 601, 611 pārtrauktas)

Nodrošina  - Vesel ības ministrija
Tiek izstrādāta  un realizēta nozares politika, uzraudzīta veselības nozares 
budžeta līdzekļu administrēšana, pārraudzītas kapitālsabiedrības.

Veselības nozarē ir veiktas būtiskas, 
uz līdzekļu efektīvu izlietojumu  vērstas,  reformas: 
•strauji samazināts slimnīcu skaits
2007.g. 4,13 slimn īcas uz 100 000 iedz. 2010.g. 1,73 slimn īcas uz 100 000 iedz.
•strauji samazināts gultu skaits 
2007.g. 757 gultas uz 100 000 iedz. 2010.g. 493 gulta s uz 100 000 iedz.
•samazināts vidējais ārstēšanas ilgums slimnīcās
2007.g. 9,4 dienas 2009.gad ā 8,7 dienas

2009.gadā ir aizliegta eti ķa esences mazumtirdzniec ība, kā rezult ātā 2010.gada 1.ceturksn ī
neviens b ērns nav hospitaliz ēts, iedzert ās eti ķa esences d ēļ (2009.gada 1.ceturksn ī – 3 gad ījumi) 

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu
2008.g.1.janv.

(Lati)
2010.g.1.janv

.
(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

3 755 820 1 555 694 - 2 200 126 - 58.6



Augst ākā izgl ītība (Funkcija Nr.616), nodrošina RSU
Rezidentu apm ācība (Funkcija Nr.617), nodrošina RSU un LU

Tiek realizētas valsts budžeta finansētās augstākās
medicīniskās izglītības studiju programmas, izveidojot atbilstošu  infrastruktūru 
un pieejamību klīniskajās bāzēs, nodrošināta no valsts budžeta finansēto 
rezidentu apmācība

Studentu skaits 2010.gadā (izņemot rezidentus): 2814
Rezidentu skaits 2010.gadā: 548 ( RSU – 394, LU – 154)

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

Funkcijas 
Nr.

2008.g.1.janv
.

(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

616 18 964 598 11 054 506 - 7 910 092 - 41.7

617 5 948 331 5 227 038 - 721 293 - 12.1



Latvijas Medic īnas bibliot ēka (Funkcija Nr.622 -
pārtraukta) un P.Stradi ņa Medic īnas vēstures muzejs  
(Funkcija Nr.623) 
Nodrošina - P.Stradi ņa Medic īnas vēstures muzejs
No 2009.gada 1.oktobra valsts aģentūra “Latvijas Medicīnas bibliotēka” tika 
pievienota Rīgas Stradiņa Universitātei

Muzejs ir liel ākais š āda profila muzejs Austrumeirop ā

Kaimi ņvalst īs nav š āda profila un m ēroga muzeju.

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

Funkcijas 
Nr.

2008.g.1.janv
.

(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

622 638 953 0 - 638 953 - 100.0

623 1 071 356 449 452 - 621 904 - 58.0



Ārstniec ības finans ējuma administr ēšana
(Funkcija Nr.682) – nodrošina Vesel ības nor ēķinu 

centrs

Tiek slēgti līgumi ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksāto 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veikti norēķini
Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

Apdraud ēta procesa p ārvald ība, jo tr ūkst finanšu l īdzek ļu vad ības 
inform ācijas sist ēmas uztur ēšanai, k ā rezult ātā izjūk sist ēma 
norēķinu veikšanai par sniegtajiem vesel ības apr ūpes 
pakalpojumiem
Trūkst finans ējuma v ēstu ļu nos ūtīšanai sieviet ēm krūts vēža un 
dzemdes kakla v ēža izmekl ējumu veikšanai

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

6 359 993 2 057 014 - 4 302 979 - 67.7



Tiesu medic īnisk ā ekspert īze (Funkcija Nr.685) 
nodrošina - Valsts tiesu medic īnas ekspert īzes centrs

Tiek veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru 
dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē
mirušām personām, kā arī lietisko pierādījumu ekspertīzes

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu
2009.gadā notika Valsts tiesu 
medic īnas ekspert īzes centra 
medic īnisko noda ļu 
apvienošana.
No 16 tiesu medic īnisk ās 
ekspert īzes noda ļām izveidoja 
8 apvienot ās tiesu 
medic īnisk ās ekspert īzes 
noda ļas.

2009.gadā notika Valsts tiesu 
medic īnas ekspert īzes centra 
medic īnisko noda ļu 
apvienošana.
No 16 tiesu medic īnisk ās 
ekspert īzes noda ļām izveidoja 
8 apvienot ās tiesu 
medic īnisk ās ekspert īzes 
noda ļas.

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

2 937 251 1 606 443 - 1 330 808 - 45.3



Ārstniec ības iest āžu atbilst ības pārraudz ība, medic īnisko ier īču 
realiz ācijas un izplat īšanas k ārt ības pārraudz ība, pacientu un ar 
noteikt ām slim ībām slimojošu personu re ģistru uztur ēšana 
(Funkcijas Nr.701, 703, 708) 
Finansējums pārtraukts līdz ar Veselības statistikas 
un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras likvidāciju
Medicīnisko ierīču  reģistrācija un novērtēšana nodota Zāļu valsts 
aģentūrai bez finansējuma, savukārt reģistru uzturēšana - Veselības 
ekonomikas centram.
Sabiedr ības vesel ības monitoringa veikšana, vesel ības apr ūpes un 
sabiedr ības vesel ības statistisk ās inform ācijas ieg ūšana, 
apkopošana, apstr āde un anal īze
(Funkcijas Nr.632,707 samazin ātas) – nodrošina Vesel ības 
ekonomikas centrs

Finans ējuma samazin ājums 2010.gad ā pret 2008.gadu

2008.g.1.janv.
(Lati)

2010.g.1.janv
.

(Lati)

Samazinājums pret 
2008.g.

Lati %

1 465 005 380 879 - 1 084 126  - 74.0

Tiek ieg ūti maz āk sabiedr ības 
vesel ības un statistikas r ādītāji, 
līdz ar to politikas veidot ājiem 
grūti vērtēt realiz ētās politikas 
ietekmi. Tas apgr ūtina politikas 
plānošanu, jo samazin āts 
vērtējamo krit ēriju apjoms

Tiek ieg ūti maz āk sabiedr ības 
vesel ības un statistikas r ādītāji, 
līdz ar to politikas veidot ājiem 
grūti vērtēt realiz ētās politikas 
ietekmi. Tas apgr ūtina politikas 
plānošanu, jo samazin āts 
vērtējamo krit ēriju apjoms



LIEL ĀKO FUNKCIJU
(VIRS 1.MILJ. LATU) 

DETALIZ ĒTA ANAL ĪZE



Augstākā medicīniskā izglītība (Funkcija Nr.616) (1)
Nodrošina Rīgas Stradiņa Universitāte (amata vietas netiek uzskaitītas budžetā) 

Kopējais finansējums - 11 054 506 lati

Tiek nodrošinātas valsts budžeta vietas Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) un 
prakses vietas slimnīcās medicīnas studentu apmācībai (EKK 7000):

� 10 211 873 Ls – RSU studiju procesa nodrošināšanai

� 624 407 Ls – RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas  studiju procesa nodrošināšanai 
(1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība)

� 129 474 Ls – RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas arodizglītības nodrošināšanai 
(2010.gadā apmāca 95 māsu palīgus)

� 88 752 Ls – Latvijas medicīnas bibliotēkas funkciju nodrošināšanai

RSU studējošo ārstu skaits par valsts budžeta līdzekļiem 2009./2010.m.g.



Augstākā medicīniskā izglītība (Funkcija Nr.616) (2)

Rīgas Stradiņa Universitātē realizētās augstākās izglītības 
programmās studējošo skaits (budžeta vietas)



Rezidentu apmācība (Funkcija Nr.617)
Nodrošina Rīgas Stradiņa Universitāte un Latvijas Universitāte

(amata vietas  netiek uzskaitītas budžetā) 

Kopējais finansējums - 5 227 038 lati

Tiek nodrošinātas ārstu speciālistu (rezidentu) apmācības, kas tiek 
finansētas no valsts budžeta līdzekļiem (EKK 1000, 1100, 2000, 7000)

Rezidentūras mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu 
apguvi un pilnveidošanu  ārstu sagatavošanai specialitātē.

Funkcijas samazinājuma vai pārtraukšanas gadījumā samazināsies vai netiks 
veiktas ārstu speciālistu (rezidentu) apmācības, kas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem - netiks nodrošināts pēctecības princips un racionāla 
līdzekļu izlietošana, kā rezultātā samazināsies sertificēto ārstu skaits.



Ārstniecība (Funkcija Nr.655) (1)
Nodrošina Veselības norēķinu centrs 

(amata vietas tiek finansētas pie Funkcijas  Nr.682) 

Kopējais finansējums – 238 111 489 lati

Pacientiem tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā ambulatorā, 
stacionārā un neatliekamā medicīniskā palīdzība par valsts budžeta līdzekļiem, 
kā arī veikti starpvalstu norēķini par iedzīvotājiem sniegtajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem ES dalībvalstīs (EKK 3000)

• Finansējuma pārtraukšana vai samazināšana nozīmē pacienta tiešo maksājumu 
pieaugumu. Pieaugs saslimstība un mirstība iedzīvotāju vidū, kuri nevarēs atļauties 
samaksāt vairāk.

• Tiks pārkāpti ES regulu nosacījumi attiecībā uz starpvalstu norēķiniem. 



Ārstniecība (Funkcija Nr.655) (2)

Finansējuma apjoms

veselības aprūpes pakalpojumiem uz 1 iedzīvotāju 
Baltijas valstīs 2009.gadā

Finansējuma apmērs  veselības aprūpes pakalpojumiem, aprēķinot 
latos uz vienu iedzīvotāju, ir zemākais Baltijas valstīs. 

* Finansējums 2010.gadā – 105 Ls 



Kompensējamo medikamentu un materiālu (1)
apmaksāšana (Funkcija Nr.659)
Nodrošina Veselības norēķinu centrs 
(amata vietas tiek finansētas pie Funkcijas  Nr.682) 
Kopējais finansējums – 71 621 763 lati
Pacientiem, t.sk. bērniem un grūtniecēm, tiek nodrošināta ambulatorajai ārstēšanai 

paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija atbilstoši 
pacienta slimības diagnozei un smaguma pakāpei (EKK 3000)

• Funkciju pārtraucot vai  samazinot, ārsti daļai pacientu būs spiesti atteikt kompensējamo zāļu 
izrakstīšanu. Līdzekļu trūkuma dēļ netiks nodrošināts vienlīdzības princips attiecībā uz 
pacientiem ar vienādām slimībām. 

• Palielināsies hospitalizāciju skaits un pavadīto dienu skaits slimnīcās, radot nepieciešamību 
palielināt finansējumu stacionāriem. Finansējuma apmērs  kompensējamiem medikamentiem 
un materiāliem, aprēķinot latos uz vienu iedzīvotāju, ir zemākais Baltijas valstīs.



Kompensējamo medikamentu un materiālu
(2)

apmaksāšana (Funkcija Nr.659)
Finansējuma apjoms kompensējamiem medikamentiem

un materiāliem 2006 – 2010.gadā

Pacientu skaits, kuriem vispārējā kārt ībā izrakstītas 
kompensējamās zāles 2006. - 2009.gadā



Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde  
(Funkcija Nr.661)

Nodrošina Veselības norēķinu centrs

(amata vietas tiek finansētas pie Funkcijas  Nr.682) 

Kopējais finansējums – 6 934 147 lati

Tiek veikti zāļu un medicīnisko ierīču iepirkumi ar noteiktām slimībām 
slimojošu pacientu ārstēšanai, t.sk. vakcīnu iepirkumi infekciju slimību 
profilaksei (EKK 3000):

• 185 186 personas vakcin ētas 2009.gadā pret tuberkulozi, hepatītu B, difteriju, 
vējbakām, trakumsērgu, garo klepu u.c., tajā skait ā 112 664 bērni 

• 122 pacienti saņem peritoneālo dialīzi (nieru aizstājējterapiju) dzīvības nodrošināšanai;

• 73 pacienti ar iedzimtām metaboliskām slimībām (fenilketonūrija u.c. ģenētiski 
determinētas slimības) saņem korekcijas preparātus normālas mentālās attīstības un 
dzīvības nodrošināšanai;

• 905 bērni saņem redzes korekcijas līdzekļus normālas redzes funkcijas 
nodrošināšanai.

Pārtraucot vai samazinot finans ējumu:
� Netiks nodrošināta bērnu un pieaugušo obligātā vakcinācija, kas novedīs pie 

vakcīnregulējamu infekcijas slimību izplatīšanās un hospitalizāciju skaita pieauguma 
stacionāros.

� Bērniem, kuru ģimenes nespēs par saviem līdzekļiem iegādāties  redzes 
korekcijas līdzekļus, iespējama neatgriezeniska redzes funkciju zaudēšana ar sekojošu 
invaliditātes iestāšanos. 



Infekcijas slimību specifiskā diagnostika un ārstēšana
(Funkcija Nr.658)

Nodrošina valsts aģentūra “Latvijas Infektoloģijas centrs”

Amata vietu skaits 1 235, t.sk. 296 vietas atbalsta personāls 

Kopējais finansējums – 15 807 542 lati (14.05.10 FM rīkojums Nr.284 par 

pamatbudžetu apropriācijas pārdali - 1 000 000 Ls novirzīti funkcijai “Ārstniecība”)

Dotācija: 14 119 392 Ls, Plānotie maksas pakalpojumi: 1 688 150 Ls

Tiek veikta infekcijas slimību slimnieku (arī reto slimību, HIV/AIDS, tuberkulozes, 
seksuāli transmisīvo, parazitāro slimību, akūtu zarnu infekciju u.c.) izmeklēšana un 
ārstēšana, pacientu laboratoriska izmeklēšana, lai precizētu diagnozes un ārstēšanu 
HIV/AIDS slimniekiem, tuberkulozes slimniekiem, vīrusu hepatītu A,B,C 
ārstēšanai u.c. (EKK 1000, 1100, 2000, 5000)



Asins un asins komponentu nodrošināšana 
(Funkcija Nr.651)
Nodrošina Valsts asinsdonoru centrs

Amata vietu skaits 301

Kopējais finansējums – 6 343 914  lati

Tiek nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana visām slimnīcām 
Latvijā, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā
palīdzība. Tiek veikts darbs ar donoriem, veicināta donoru kustība, veikta asiņu 
iegūšana un asins kvalitātes pārbaudes. (EKK 1000, 1100, 2000, 5000)

Ar 2010. gadu jau likvidētas laboratorijas filiālēs, izmeklējumi tiek veikti 
centralizēti.

Funkcijas samazin ājuma vai p ārtraukšanas gad ījumā:
� netiks sagatavoti asins komponenti vajadzīgajā daudzumā slimnīcām Latvijā;

� netiks veikta asins komponentu atbilstoša apstrāde un izmeklēšana;
� nebūs iespējams ievērot Eiropas Padomes prasības asins drošības 

paaugstināšanas pasākumu realizācijai;

� nebūs iespēja uzturēt ilgstošas glabāšanas retu asins grupu komponentu 
krājumu neatliekamās palīdzības nodrošināšanai.



Katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, 
organizēšana un NMP nodrošināšana ārk ārtas 
medicīniskajās situācijās un katastrofās 
(Funkcija Nr.652)
Nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Amata vietu skaits 332, t.sk. 15 vietas atbalsta personāls
Kopējais finansējums –2 573 572 Ls                    Plānotie maksas pakalpojumi: 170 000 

Ls
Dotācija: 2 403 572 Ls 

Tiek plānota  katastrofu medicīnas sistēmas gatavība reaģēt ārkārtas medicīniskajās 
situācijās, nodrošināta specializētā neatliekamā medicīniskā palīdzība ārkārtas 
situācijās.

Tiek nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju 
veidošana, uzglabāšana, uzskaite, atjaunošana un papildināšana, kā arī gatavības 
nodrošināšana ārkārtas medicīniskajām situācijām:

� priekšlikums valsts materiālās rezerves nodot Iekšlietu ministrijas 
pārziņā.

Atl īdzībai (EKK 1000)  2 148 985 Ls Precēm, pakalpojumiem (EKK 2000) 385 241 Ls



Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana 
iedzīvotājiem  pirmsslimnīcu etapā (Funkcija Nr.653)
(1)

Nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Amata vietu skaits 2 347, t.sk. 67 vietas atbalsta personāls
Kopējais finansējums –21 106 030 Ls   Plānotie maksas pakalpojumi: 226 754 

Ls
Dotācija: 20 879 276 Ls

Izdevumu grupas precēm, pakalpojumiem (latos) 

Atl īdzībai (EKK 1000)  14 910 911 Ls Precēm, pakalpojumiem (EKK 2000) 5 850 983 Ls



Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
nodrošināšana iedzīvotājiem  pirmsslimnīcu etapā

(2)

Tiek nodrošināti Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem
dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās kvalitatīvi un savlaicīgi diennakts 

neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi.

Nobraukto km skaita uz vienu izsaukumu palielināšanos kompensē speciālistu 
koncentrēšana reģionālās un universitātes slimnīcās. NMPD struktūrvienības –
Operatīvā medicīniskā dienesta augsta līmeņa speciālistiem nav jābrauc uz lokālām 
vai aprūpes slimnīcām, lai pārvestu smagos pacientus vai veiktu operācijas uz vietas.



Tiesu medicīniskā ekspertīze(Funkcija Nr.685)
Nodrošina Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Amata vietu skaits 206, t.sk. 24 vietas atbalsta personāls

Kopējais finansējums - 1 606 443 lati

Tiek nodrošinātas tiesu medicīniskās ekspertīzes vardarbībā cietušām fiziskām 
personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai 
pēkšņā nāvē mirušām personām, kā arī lietisko pierādījumu ekspertīzes. 
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 195.panta 1.punktu, tiesu medicīniskās 
ekspertīzes ir obligātas, lai noteiktu nāves cēloni, miesas bojājumu smagumu, 
raksturu.

2009.gadā veiktas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra strukturālās 
reformas, apvienojot gan nodaļas Rīgā, gan tiesu medicīniskās nodaļas rajonos. 

Funkcijas samazin ājuma vai p ārtraukšanas gad ījumā: 
• pieaugošās noziedzības apstākļos tiks ierobežota pierādījumu iegūšana 

noziegumu atklāšanai

Atl īdzībai (EKK1000) 1 461 501 Ls Precēm, pakalpojumiem (EKK 2000) 134 742 Ls

Kapitālie izdevumi (EKK 5000) 10 200 Ls 



L īgumu slēgšana ar ārstniecības iestādēm par valsts (1)
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
(Funkcija Nr.682)
Nodrošina Veselības norēķinu centrs

Kopējais finansējums – 2 057 014 lati (EKK 1000, 1100, 2000, 5000)

Amata vietu skaits - 139, t.sk. 14 vietas atbalsta personāls.



L īgumu slēgšana ar ārstniecības iestādēm par valsts (2)
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
(Funkcija Nr.682)

Kopējie veselības aprūpes finanšu līdzekļu administrēšanas izdevumi 
2010.gadā sastāda 1.8 %
Funkcijas ietvaros arī :

� izsniegtas iedzīvotājiem EVAK kartes – 2009.gadā 53 460 kartes,
� nosūtīti skrīninga uzaicinājumi – 2009.gadā 208 359 sievietēm dzemdes kakla 

vēža izmeklējumam un 90 207 sievietēm krūts vēža profilaktiskajam 
izmeklējumam,

� tiek nodrošina recepšu veidlapu izgatavošana un izplatīšana ārstniecības iestādēm.

Funkciju nevar samazināt vai pārtraukt, jo valstī nepieciešama institūcija, kas 
administrē veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzekļus un veic 
norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem katru mēnesi, kā arī uztur veselības aprūpes 
informācijas sistēmu, nodrošina sistēmā pieejamās informācijas analīzi lēmumu 

pieņemšanai.



Medikamentu novērt ēšana, reģistrācija, uzņēmumu 
atbilstības novērt ēšana farmācijas jomā un zāļu 
kvalit ātes kontrole (Funkcija Nr.686)
Nodrošina Zāļu valsts aģentūra

Kopējais finansējums – 2 905 245 lati  -NAV NO VALSTS BUDŽETA, jo 
nesaņem dotāciju, tikai maksas pakalpojumi
Amata vietu skaits - 114, t.sk. 34 vietas atbalsta personāls.

Funkcijas ietvaros 2009.gadā izsniegtas:

� 322 licences aptiekām

� 29 licences zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavām

� 9 licences zāļu vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmumiem vai lieltirgotavām - zāļu vai 
veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai

� 3777 atļaujas zāļu ievešanai, tranzītam un izplatīšanai 

� 69 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai

� 166 apliecības medicīnisko ierīču reģistrācijai 

2009.gadā izvērtēti arī 5890 pieteikumi izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā un 
veiktas 7 klīnisko pētījumu atbilstības pārbaudes 

Ja funkcija netiks īstenota, tiks apdraudēta Latvijas iedzīvotāju veselība,  jo iedzīvotāji 
netiks nodrošināti ar kvalitatīvām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, netiks nodrošināta 
legāla zāļu ražošana un izplatīšana, cietīs patērētāju drošība un zāļu kvalitāte. 



MAZ ĀKO FUNKCIJU
(ZEM 1.MILJ. LATU) 

APRAKSTS UN PAMATOJUMS 
FINANSĒJUMA NODROŠINĀŠANAI



Vesel ības apr ūpes centr ālā vad ība (Funkcijas Nr.608, 609, 612)  (1)
Nodrošina: Veselības ministrija
(85 amata vietas, t.sk. 23 vietas atbalsta personāls)
Kopējais finansējums 1 555 694 lati 

� Valsts politikas izstr āde un īstenošana, nozari reglament ējošo 
ties ību aktu un politikas pl ānošanas dokumentu projektu izstr āde, 
finanšu resursu pl ānošana  nozares funkciju veikšanai

Turpm ākā samazin ājuma ietekme uz funkcijas īstenošanu:
� netiks nodrošināta veselības politikas izstrāde un īstenošana,
� netiks nodrošināta finanšu resursu plānošana 
� strauju pārmaiņu laikā svarīgi saglabāt kompetentu un pietiekošu 

nozares vadību, lai varētu ne tikai veikt reformas, bet arī uzraudzīt un 
analizēt veikto reformu un izlietoto līdzekļu lietderību.



Vesel ības apr ūpes centr ālā vad ība (Funkcijas Nr.608, 609, 612)  (2)

Darbinieku skaits Vesel ības ministrij ā 2010.gadā, 
sal īdzinot ar cit ām valst īm

* Par nozari atbildīga Sociālo lietu ministrija. Grafikā attēloti tikai veselības 
jomas politikas plānotāji / īstenotāji un veselības jomas atbalsta personāls.
** Par nozari atbildīga Sociālo lietu un veselības ministrija. Grafikā attēloti visi 
ministrijā nodarbinātie.



Vesel ības apr ūpes centr ālā vad ība (Funkcijas Nr.608, 609, 612)       (3)
Darbinieku skaita izmai ņas

Labkl ājības ministrij ā un Vesel ības ministrij ā

*Labklājības ministrijas 2002.gada publiskais pārskats
**Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.7 “Par Labklājības ministrijas reorganizāciju un Veselības ministrijas 
izveidošanu”
***Labkl ājības ministrijas funkcijas un priekšlikumi  fiskālās konsolidācijas nodrošināšanai (prezentācija Valsts kancelejā 2010.gada 3.jūnijā)



Kult ūra (Funkcija Nr.623)
Nodrošina: P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs
(87 amata vietas, t.sk. 14 vietas atbalsta personāls)
Kopējais finansējums 449 452 lati

� Sabiedr ības inform ēšana par v ēstures un medic īnas att īst ības 
likumsakar ībām, vesel īga dz īvesveida un prevent īvās 
medic īnas noz īmi, Nacion ālās kr ājumu da ļas uztur ēšana, 
att īst ība, papildin āšana un pieejam ība sabiedr ībai, medic īnas 
zinātnes mantojuma saglab āšana, izp ēte un populariz ēšana

Turpm āka samazin ājuma ietekme uz funkcijas īstenošanu :
� netiks ievērotas Muzeju likuma un MK 21.11.2006. noteikumu Nr. 

956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasības un muzejs 
netiks akreditēts. 



Iedzīvot āju genoma datu b āzes projekta īstenošana, interešu (1) 
izgl ītības nodrošin āšana, reto slim ību medikamentoz ā ārst ēšana 
bērniem un re ģistru uztur ēšana (Funkcijas Nr.663, 664, 671, 706)
Nodrošina: Veselības norēķinu centrs
(amata vietas tiek finansētas pie Funkcijas  Nr.682) 

� Latvijas Genoma centrs sa ņem l īdzek ļus Latvijas iedz īvot āju genoma 
materi āla iegūšanai un p ētniec ībai (Finans ējums 84 000 Ls) 
Svarīgi nodrošināt bāzi pētījumiem saistībā ar iedzimtu slimību un pataloģiju agrīnu 
diagnostiku.
(Finansējums jau samazināts par 25 %, salīdzinot ar 2009.gadu)

� Bērnu kl īnisk ā universit ātes slimn īca nodrošina b ērnu, kas ilgstoši 
uzturas slimn īcā, interešu izgl ītību (Finans ējums 75 980 Ls)
(Finansējums jau samazināts par 25 %, salīdzinot ar 2009.gadu)

Slimnīcā izveidots pedagoģijas dienests, kurš organizē pacientiem (bērniem)  
svētku un izklaides pasākumus, kā arī nodrošina radošu un aktīvu brīvā laika 
pavadīšanu. 
2010.gada 1.ceturksnī interešu izglītība nodrošināta 2 142 bērniem (11 715 
kontaktreizes).

Pamatizglītība ilgstoši slimojošiem bērniem tiek nodrošināta ar Rīgas domes 
(Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta) finansiālu atbalstu. 



Iedzīvot āju genoma datu b āzes projekta īstenošana, interešu (2) 
izgl ītības nodrošin āšana, reto slim ību medikamentoz ā ārst ēšana 
bērniem un re ģistru uztur ēšana (Funkcijas Nr.663, 664, 671, 706)

� Bērni ar ret ām iedzimt ām ģenētisk ām saslim šanām saska ņā ar 
kons īlija sl ēdzienu sa ņem nepieciešam ās zāles (Finans ējums 727 400 
Ls)
Medikamentu nesaņemšana apdraud dzīvību 13 pacientiem, medikamenti dārgi 
(vidējās izmaksas 1 pacientam 38 000 Ls) un ģimenes nespēj tos iegādāties par 
saviem līdzekļiem

� Tiek sav ākta, apkopota un re ģistr ēta visa inform ācija no ārstniec ības 
iest ādēm par vesel ības apr ūpes pakalpojumu nodrošin āšanu 
iedz īvot ājiem (Finans ējums 441 743 Ls)
Tiek uzturēti dažādi reģistri:

� vēža slimnieku reģistrs VSIA “Rīgas Austrumu slimnīca”

� transplantācijas reģistrs (nozīmīgs donororgānu sagatavošanai un piegādei orgānu 
transplantācijai), arodslimību un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas 
ietekmei pakļauto personu reģistrs, zobārstniecības reģistrs VSIA “P.Stradiņa 
klīniskā universitātes slimnīca”

� stomas slimnieku reģistrs Rīgas 1.slimnīcā
� multiplās sklerozes slimnieku reģistrs a/s “Latvijas Jūras medicīnas centrs”



Infekcijas slim ību epidemiolo ģiskā uzraudz ība (1) 
izmekl ēšana un profilakse
(Funkcijas Nr.628,629,630)
Nodrošina: valsts aģentūra “Latvijas Infektoloģijas centrs”
(68 amata vietas, t.sk.6 vietas atbalsta personālam)
Kopējais finansējums: 649 728 lati 

Funkciju nodrošina epidemiologi vis ā Latvij ā. Saskaņā ar datiem par 2009.gadu: 
� Reģistrēti 31 836 steidzamie paziņojumi no ārstniecības personām par infekcijas slimniekiem,
� Reģistrēts 1 328 infekcijas slimību uzliesmojums,

� Aptaujāti 20 437 slimnieki,

� Aptaujātas 22 927 kontaktpersonas ar infekcijas slimniekiem,
� 19 581 objektā veikta epidemioloģiskā izmeklēšana,

� 670 objektos veikta laboratoriskā izmeklēšana,

� Apmeklēti 8 647 objekti visā Latvijā,

� Laboratoriski izmeklētas 1973 kontaktpersonas,
� Laboratoriski izmeklēti 3 499 vides paraugi slimību perēkļos,

� Izmeklēti 107 vides paraugi objektos epidemioloģiskās uzraudzības nolūkā,

� ES Agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas (EWRS) ietvaros saņemti un izvērtēti 1291 
signāli un nosūtīti 17 brīdinājumi no Latvijas,

� Izvērtēti un apkopoti 711 vakcīnu pasūtījumi no vakcinācijas iestādēm un pārskati par vakcīnu 
izlietojumu, kā arī 6 700 vakcīnu pasūtījumi no reģionu epidemiologiem un noformēti vakcīnu 
pasūtījumi 5 zāļu lieltirgotavām



Infekcijas slim ību epidemiolo ģisk ā uzraudz ība (2) 
un profilakse
Funkcijas jāveic, jo tās ir:

• nacionālās drošības un starptautiskās epidemioloģiskās drošības sistēmas 
sastāvdaļa, 

• reglamentētas ES normatīvajos aktos, 

• saistītas ar Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu izpildi.
Atsakoties no funkcij ām, iesp ējami:
� infekcijas slimību nekontrolējama izplatīšanās riska objektos un sabiedrībā

(uzliesmojumi un epidēmijas),

� zaudējumi sociālajā un ekonomiskajā sfērā, 
� uzliesmojumu un epidēmiju gadījumā negatīva ietekme uz starptautisko tūrismu 

un tirdzniecību,
� informācijas trūkums adekvātu lēmumu pieņemšanai infekcijas slimību 

profilakses un apkarošanas jomā, t.sk. epidemioloģiskai situācijai neatbilstoši 
lēmumi un pasākumi, 

� neadekvāta rīcība starptautiskā mērogā krīzes situācijās.



Infekcijas slim ību epidemiolo ģisk ā uzraudz ība (3) 
un profilakse

Darbinieku skaits funkciju nodrošin āšanai

1. Funkcija Nr.628 (Infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība reģionos). 
2. Funkcija Nr.629 (Infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība nacionālā
līmenī).
3. Funkcija Nr.630 (ES infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
sistēmas darbības uzturēšana un koordinēšana valstī).



Sporta medic īnas nodro šin āšana (Funkcija Nr.656)
Nodrošina: Sporta medicīnas valsts aģentūra
(74 amata vietas, t.sk. 16 vietas atbalsta personāls)
Kopējais finansējums 690440 lati

� Dopinga kontroļu veikšana sportistiem (paraugu ņemšana), veselības aprūpes 
nodrošināšana sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi) 

Funkcijas p ārtraukšanas sekas :
� Netiks īstenoti uzdevumi, kurus valsts ir uzņēmusies, pievienojoties antidopinga 

konvencijām,
� Starptautisko sporta organizāciju sankciju piemērošana Latvijas sportistiem, līdz pat 

aizliegumam piedalīties Eiropas un pasaules čempionātos, Olimpiskajās un Paralimpiskajās 
spēlēs,

� Dopinga lietošanas pieaugums sportistu un aktīvās atpūtas pasākumu  dalībnieku vidū, 
tādejādi apdraudot sabiedrības veselību un veicinot dopinga vielu nelegālo izplatību,

� Palielināsies ar fizisko aktivitāti un sportu saistīto slimību, traumu, fiziskās pārslodzes un 
nāves gadījumu sportā skaits.



Apmācību organiz ēšana neatliekam ās 
medic īnisk ās pal īdzības un pirm ās pal īdzības 
snieg šanā, kā arī katastrofu medic īnā
(Funkcija Nr.644)

Nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 
(13 amata vietas, t.sk. 1 vieta atbalsta personālam)
Kopējais finansējums – 224 852 lati

Turpm āka finans ējuma samazin ājuma ietekme uz funkcijas īstenošanu:
�Netiks  nodrošin āta ārstniec ības personu kvalifik ācijas paaugstin āšana

Funkciju iesp ējams nodot priv ātam sektoram



Starptautisko vesel ības aizsardz ības noteikumu 
pras ību nodro šin āšana (starptautisk ās saist ības)
(Funkcija 646)

Nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 
(10 amata vietas, t.sk. 1 vieta atbalsta personālam)
Kopējais finansējums – 92 973 lati
�Pasaules Vesel ības organiz ācijas koordin ācijas punkta funkciju 
Starptautisko vesel ības aizsardz ības noteikumu darb ības jom ā
nodrošin āšana
�Eiropas Savien ības RAS-BICHAT (Biolo ģiskā un ķīmisk ā terorisma agr īnā
br īdin āšanas sist ēma) sist ēmas darb ības un kontaktpunkta funkciju Latvij ā
nodrošin āšana
�Sabiedr ības vesel ības aizsardz ības pas ākumu sabiedr ības vesel ības 
apdraud ējuma vai katastrofas gad ījumā koordin ēšana un organiz ēšana

Funkciju nevar p ārtraukt, jo 
to paredz starptautiskie noteikumi.



E-vesel ības pamatnost ādņu ieviešana 
(Funkcija Nr.670)
Nodrošina: Veselības ekonomikas centrs
(3 amata vietas, t.sk. 1 vieta atbalsta personālam)
Kopējais finansējums 161 394 lati

• Apstiprināto projektu īstenošanas pārtraukšanas gadījumā ieguldītie ES 
fondu līdzekļi būs jāatmaksā no valsts budžeta.

• Tiks apdraudētas valsts starptautiskās saistības saistībā ar pacientu tiesību 
direktīvu. 

• Cietīs veselības aprūpes kvalitāte, jo netiks nodrošināta efektīva 
informācijas aprite starp ārstniecības iestādēm.

• Netiks samazinātas informācijas apstrādes izmaksas veselības aprūpes 
sistēmā, kas ir viena no lielākām izmaksu komponentēm kopējā veselības 
aprūpes finansējumā.

�E-vesel ības pamatnost ādņu ieviešana, tai 
skait ā elektronisk ā nosūtījuma, pieraksta un 
datu droš ības, e-receptes un e-izgl ītības 
nodrošin āšana

15 nodarbinātie, 
1,2 milj. EUR 

gadā

3 nodarbinātie, 
161 394 LVL



Vesel ības apr ūpes ekonomisk ā
izvērtēšana (Funkcijas Nr.632, 641, 690, 707, 994)
Nodrošina: Veselības ekonomikas centrs 
(68 amata vietas, t.sk. 13 vietas atbalsta personālam)
Kopējais finansējums 1 097 100 lati

Funkciju nedrīkst pārtraukt, jo neveicot veselības aprūpes pakalpojumu tarifu 
aprēķinus, nevarēs nodrošināt ekonomisko pamatotību maksājumiem par 
iedzīvotājiem sniegto veselības aprūpi. Bez salīdzinošu veselības aprūpes 
pakalpojumu finanšu un apjomu rādītāju izstrādes nevar veikt 
pakalpojumu sniedzēju salīdzināšanas analīzi. Nezinot tarifa izmaiņu 
ietekmi uz valsts budžetu, nevar izvērtēt nepieciešamo valsts budžeta 
līdzekļu apjomu. 

Plānots veikt slimn īcu darb ības ekonomisko izv ērtēšanu, lai nodrošin ātu 
izmaksu efekt īvākā slimn īcās sniegt ās vesel ības apr ūpes apmaksas 
mode ļa ieviešanu.

�Veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas modeļu (tarifu)  izstrāde, 
no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes 
pakalpojumu veidu noteikšana, ārstniecībā lietojamo zāļu, medicīnisko 
ierīču un medicīnisko tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtēšana, 
sabiedrības veselības monitoringa veikšana.



Vesel ību ietekm ējošo faktoru un ārstniec ības iest āžu 
kontrole un uzraudz ība
(Funkcijas Nr.650, 672, 675, 676, 678, 673, 702, 70 4, 705)
Nodrošina: Veselības inspekcija
(226 amata vietas, t.sk. 41 vieta atbalsta personālam)
Kopējais finansējums 2 355 204 lati

� Netiks pildītas valsts saistības atbilstoši ES normatīvajiem aktiem  (dzeramā ūdens, 
peldvietu ūdens, ķīmijas, kosmētikas, zāļu aprites jomās).

� Risks, ka pasliktināsies veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte; pakalpojumus sniedz 
speciālisti un ārstniecības iestādes, kuras neatbilst izvirzītajām prasībām.

� Risks apmaksāt no valsts budžeta  neatbilstošus vai faktiski nesniegtus pakalpojumus, 
risks veselības aprūpes pakalpojumu un finanšu plānošanā izmantot neadekvātus un 
nepamatotus statistikas datus.
Attiec ībā uz dzeram ā ūdens un peldvietu ūdens kontroles nodrošin āšanu 
iesp ējamas diskusijas par funkcijas nodošanu Vides minis trijai vai 
Zemkop ības ministrijai 

�Kontrole un uzraudzība šādās jomās: iedzīvotāju veselību ietekmējošie 
faktori, epidemioloģiskā drošība,  ārstniecības iestādes, farmaceitiskās 
darbības uzņēmumi un zāļu aprite, ķīmiskās vielas un kosmētikas 
līdzekļi, medicīnisko ierīču izplatīšana un ekspluatācija, veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamība un valsts budžeta līdzekļu izlietojums; 
tiek uzturēts ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrs.



Sirds slim ību un cukura diab ēta  agr īna 
profilakse (Funkcija Nr.640)
Nodrošina: Veselības inspekcija 
(25 amata vietas, t.sk. 4 vietas atbalsta personālam)
Kopējais finansējums 391 029 lati

�Nodrošin āt riska grupu pacientu agr īnu 
sirds slim ību un cukura diab ēta diagnostiku, 
inform ēt par vesel ības apr ūpes pieejam ību, 
sirds slim ību un cukura diab ēta riska 
faktoriem.

20 Sirds 
veselības 
kabineti

240 centri, kuros 
veic sirds veselības 

profilaksi

Funkcijas samazin ājuma vai p ārtraukšanas gad ījumā:
� Palielināsies ar dzīves veidu saistīto (mazkustīgums, veselīga uztura 
jautājumi, kaitīgie ieradumi) veselības traucējumu un slimību pieaugums, 
jo iedzīvotājiem tiks liegta iespēja savlaicīgi uzzināt par sirds-asinsvadu 
slimību riska faktoriem un to novēršanas iespējām.
� Palielināsies mirstība no sirds-asinsvadu slimībām, kas jau ilggadēji ir 
izplatītākais nāves cēlonis Latvijā.



Medikamentu un medic īnas pre ču nov ērtēšana un 
reģistr ācija
(Funkcijas Nr.687, 694, 698, 700)
Nodrošina Zāļu valsts aģentūra 
(42 amata vietas, t.sk. 18 vietas atbalsta personālam)
Kopējais finansējums – 1 064 232 lati - NAV NO VALSTS BUDŽETA, jo 
nesaņem dotāciju, tikai maksas pakalpojumi
� Farmācijas jomas reģistru, sarakstu veidošanas un uzturēšanas 
uzraudzība, zāļu patēriņa statistikas veidošanas un analīzes 
koordinēšana
�Farmaceitiskās aprūpes pieejamības un farmaceitiskās darbības 
uzņēmumu racionālas attīstības veicināšana
�Zāļu un veterināro zāļu, medicīnas ierīču lietošanas izraisīto 
blakusparādību uzraudzības sistēmas veidošana un uzturēšana
� Zāļu lietošanas riska izvērtēšana
Turpm āka finans ējuma samazin ājuma ietekme uz funkcijas īstenošanu:
� Latvijas iedzīvotāji netiks nodrošināti ar kvalitatīvām un drošām zālēm, netiks 
nodrošināta legāla zāļu ražošana un izplatīšana
� Netiks ievērotas Eiropas Savienības prasības zāļu reģistrācijas jomā un netiks 
nodrošināta darbība Eiropas valstu zāļu aģentūru kopējā sistēmā



Veselības ministrijas priekšlikumi 

funkciju optimiz ācijai

1. Kopā ar Zemkopības ministriju un Vides ministriju izv ērt ēt 
ar dzeramā ūdens un peldvietu ūdens uzraudzību un kontroli 
saistītos jautājumus, lai novērstu funkciju dubl ēšanos 
2. Kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērt ēt augstākās 
izglītības un rezidentu apmācības jautājumus 
3. Izvērt ēt iespēju priv ātam sektoram nodot atsevišķus 
reģistrus un apmācību jautājumus, kā arī apvienot reģistrus
4. Medicīnas ierīču un medikamentu valsts materiālās rezerves 
nodot Iekšlietu ministrijas pārziņā.


