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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1269/2009 dėl Bikerniekų ligoninės pertvarkymo ir ES finansavimo 
Latvijos sveikatos priežiūros sektoriui, kurią pateikė Latvijos pilietė Klavdija 
Ševcova Bikerniekų ligoninės pacientų vardu, su 832 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai praneša, kad Latvijos valdžios institucijos ketina pertvarkyti bendrąją 
Bikerniekų ligoninę ir joje paguldyti daugiau nei 400 psichikos bei neurologinių sutrikimų 
turinčių pacientų, dėl to nukentės priežiūros ligoninėje kokybė. Jie abejoja, ar pertvarkymas 
būtinas bei ekonomiškai pagrįstas ir ar nebuvo įmanoma rasti kitos vietos psichinių bei 
neurologinių sutrikimų turintiems pacientams gydyti. Peticijos pateikėjai taip pat skundžiasi 
Latvijos parlamento (lat. Saeima) sprendimu mažinti sveikatos priežiūrai skirtą biudžetą ir 
nurodo, kad Latvijos sveikatos priežiūros sektoriui iš struktūrinių fondų buvo skirta 
3,1 mlrd. EUR, siekiant pasirūpinti, kad sveikatos priežiūra ir pacientai nenukentėtų nuo 
finansų krizės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Latvijos sveikatos priežiūros sektorius atitinka reikalavimus ES struktūrinių fondų paramai 
gauti. Visų pirma šiam sektoriui finansavimas gali būti gautas iš Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) pagal „Infrastruktūros ir paslaugų“ veiklos programos priemonę „Sveikatos 
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priežiūros infrastruktūra“1 – iš viso 145,7 mln. LVL (208 mln. EUR). Pagal šią priemonę 
parama skiriama ambulatorinės sveikatos priežiūros sistemos vystymui, pirminę sveikatos 
priežiūrą teikiančių gydytojų-terapeutų tinklų, sveikatos priežiūros centrų plėtrai, skubios 
medicinos pagalbos teikimui, stacionarios sveikatos priežiūros teikėjams ir onkologinių 
pacientų gydymui radioterapija. Šiuo metu sudaryta sutarčių, kurių vertė siekia 36,4% šios 
sumos.

Be to, finansavimą galima gauti ir pagal „Infrastruktūros ir paslaugų“ veiklos programos 
priemonę kitai veiklai, skirtai „Infrastruktūrai gerinti, siekiant vystyti psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų socialinės reabilitacijos paslaugas“. Visas šiai veiklai skiriamas finansavimas 
iš ES ir nacionalinių fondų yra 3 mln. EUR (finansavimas iš ERPF – 2,6 mln.). Remiantis 
Komisijos turima informacija, neseniai minėtai veiklai finansuoti sudaryta viena sutartis su 
ilgalaikės priežiūros centru „Reģi“, šios sutarties vertė – 422 553 LVL (603 647 EUR), o 
ateityje planuojama paskelbti dar vieną riboto naudojimo kvietimą teikti paraiškas.

Komisija mano, kad naudojant sanglaudos politikos išteklius reikia pasiekti jiems iškeltus 
tikslus, kurie sveikatos priežiūros sektoriuje yra „gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę 
siekiant užtikrinti veiksmingą medicininį gydymą ir optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų skaičių ir vietą, teikti geresnės kokybės medicininį gydymą ir taip užtikrinti, kad 
darbuotojai greičiau grįžtų į darbo rinką.“

Kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, valstybės narės yra atsakingos už 
savo sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą, įskaitant ir joms paskirtų išteklių 
paskirstymą. Europos Komisija nėra atsakinga nei už atskirų projektų pasirinkimą, nei už 
nacionalinių biudžetų asignavimus sveikatos priežiūros sektoriui. Tai yra valstybių narių 
kompetencija ir tai jos turi numatyti ir įgyvendinti sveikatos priežiūros sektoriaus gerinimą, 
kuris gali būti finansuojamas iš ES struktūrinių fondų.

Be to, nacionalinės valdymo institucijos (finansų ministerijos) atsakomybė užtikrinti, kad 
projektai, kuriuos pasirinkta bendrai finansuoti ES struktūrinių fondų lėšomis, visiškai atitiktų 
nacionalinę ir ES teisę, veiklos programų prioritetines kryptis, nacionalinių sveikatos 
priežiūros reformų tikslus ir strategijas ir kad juos įgyvendinant būtų galima užtikrinti 
ilgalaikį investicijų tvarumą.

ES struktūrinių fondų atžvilgiu reikia paminėti, kad visam 2007–2013 m. laikotarpiui 
numatytas Latvijos sveikatos priežiūros sektoriaus finansavimas siekia apytiksliai 
211 mln. EUR, o ne 3,1 mlrd. EUR, kaip teigiama peticijoje. Parama šiam sektoriui 
numatoma septynerių metų planavimo laikotarpiui, o ne konkrečiai siekiui pašalinti finansų 
krizės padarinius.“

                                               
1 Informacija apie veiklos programų įgyvendinimą pateikiama www.esfondi.lv,
priemonė „Sveikatos priežiūros infrastruktūra“ http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180, o taip pat šią 
informaciją galima rasti paspaudus nuorodą „ES fondų veikla“ www.esfondi.lv.


