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 Latvijas Republikas Tiesībsarga 

birojam 

 

Par bērnu tiesību nodrošināšanu  

VSIA “Piejūras slimnīca” 

 

 

Veselības ministrija, atbildot uz Jūsu 2019.gada 29.augusta vēstuli Nr.1-

12/9, kurā lūdzat Veselības ministriju līdz 2019.gada  30.septembrim informēt 

tiesībsargu par plānotajām aktivitātēm attiecībā uz psihiskās veselības aprūpes 

pieejamības uzlabošanu Kurzemes reģionā, sniedz sekojošu informāciju. 

Nacionālā veselības dienesta (turpmāk – dienests) kompetencē ir 

administrēt veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus un saskaņā ar 

noslēgtajiem līgumiem norēķināties par sniegtajiem veselības aprūpes 

pakalpojumiem. Atbilstoši dienesta sniegtajai informācijai Kurzemes reģionā 

psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi bērniem tiek nodrošināti psihiatriskā 

profila dienas stacionārā un psihiatriskās veselības aprūpes kabinetos. Psihiatriskā 

profila dienas stacionāra pakalpojumus Kurzemes reģionā nodrošina viena 

ārstniecības iestāde - VSIA “Piejūras slimnīca“ (turpmāk – slimnīca). Ņemot vērā, 

ka slimnīca ar 2019.gada 1.augustu likvidēja 13 stacionārās bērnu gultas un atvēra 

10 gultas dienas stacionāra psihiatriskajai palīdzībai bērniem, dienests, nodrošinot 

valsts apmaksātā pakalpojuma pieejamību bērniem, pārvirzīs finansējumu no 

stacionāra pakalpojumiem uz psihiatriskā profila dienas stacionāra 

pakalpojumiem. 

No 2019.gada 1.aprīļa slimnīcā ir pieejami arī 3 psihiatriskās veselības 

aprūpes kabineti ar 3 psihiatra slodzēm, kas darbu veic komandā ar 0,75 bērnu 

psihiatra slodzi, 3,75 psihologa slodzēm, 3,75 garīgās veselības aprūpes māsas 

slodzēm un 3,75 funkcionālā speciālista slodzēm. 

Papildus no 2019.gada 1.aprīļa Kurzemes reģionā psihiatriskās veselības 

aprūpes kabineti ir izveidoti vēl deviņās ārstniecības iestādēs, tai skaitā  piecās 

ārstniecības iestādēs ir pieejami bērnu psihiatri un trīs ārstniecības iestādēs 
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pieejami psihologi, kuri ir iesaistīti psihiatra komandas darbā, tādējādi nodrošinot 

pacientiem pilnvērtīgu ambulatoru aprūpi: 

-Liepājā – Imanta Zemes ārsta psihiatra prakse, Lindas Ķeružes psihiatrijas centrs, 

K.Balodes ārstes prakse;      

-Ventspilī – Embrikas Ilzes ārsta prakse psihiatrijā, Ventspils poliklīnika; 

-Saldū – Saldus medicīnas centrs; 

-Tukumā – Ārstes psihiatres I.Grīnfeldes prakse; 

-Kuldīgā – Rutas Lūciņas ārsta prakse; 

-Talsos – Valdas Strēlnieces ārsta prakse. 

 

Papildus vēršam uzmanību, ka Ministru kabinets ar 2019.gada 19.jūnija 

rīkojumu Nr.299 apstiprināja  plānu “Psihiskās veselības aprūpes pieejamības 

uzlabošanas plāns 2019. – 2020.gadam”, kurā ietvertie pasākumi vērsti uz 

psihiatrijas pakalpojumu pieejamības uzlabošanu  un paredz arī turpmāk attīstīt 

psihiskās veselības aprūpi un speciālistu piesaisti reģionos.  

 

 

Valsts sekretāra vietnieka veselības 

politikas jautājumos p.i. 
           

(paraksts*) 
                                 Līga Šerna 
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