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Uz 12.10.2018. Nr. 1-12/11 

Uz 16.10.2018. Nr.1-12/12 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

 

Par informācijas sniegšanu par  

stacionāro psihiatrisko ārstēšanu  

bērniem     

 

        

     Veselības ministrija ir iepazinusies ar Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk -

Tiesībsargs) vēstulēm “Ziņojums par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA “Bērnu 

klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu psihiatrijas klīnikā” un “Ziņojums par bērnu 

tiesību nodrošināšanu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”” un savas 

kompetences ietvaros sniedz sekojošu informāciju par Tiesībsarga ieteikumiem 

Veselības ministrijai.  

     Informējam, ka Veselības ministrija plāno veikt virkni pasākumu ambulatorās 

psihiatriskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā gan psihiatra komandā 

piesaistot psihologus un funkcionālos speciālistus, gan pārskatot samaksas 

nosacījumus par psihiatra sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 

    Lai gan Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektus 

par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un 

studējošo kompetencē ārstniecībā1, kuri vērsti uz bērnu psihiatrijas jomā 

nepieciešamo speciālistu skaita palielināšanu, veicot bērnu psihiatra specialitātes 

pārstrukturizēšanu no psihiatra apakšspecialitātes uz pamatspecialitāti ar apmācības 

ilgumu rezidentūrā četri gadi, tomēr bērnu psihiatru sagatavošanai ir nepieciešams 

laiks. Līdz ar to bērnu psihiatru papildus piesaiste veselības aprūpes nozarē ir 

ilgtermiņa process. 

                                                           
1 Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 

"Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"" 

(VSS-1050) izsludināts VSS 11.10.2018. prot.Nr. 40, 35 § un Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi 

Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri 

apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un 

šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"" (VSS-1049) izsludināts VSS 11.10.2018. prot.Nr. 40, 34 § 
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     Papildus informējam, ka Veselības ministrija plāno tikties ar slimnīcu 

pārstāvjiem, lai pārrunātu Tiesībsarga ieteikumus,  konstatētās nepilnības, kā arī lai 

pārrunātu turpmākās darbības situācijas uzlabošanā.    

 

Valsts sekretāra p.i.                         (paraksts*)                        D. Mūrmane-Umbraško 


