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Temats: Lūgumraksts Nr. 1269/2009, ko Biķernieku slimnīcas pacientu vārdā iesniedza 
Latvijas valstspiederīgā Klavdija Ševcova un kam pievienoti 832 paraksti, par 
Biķernieku slimnīcas restrukturizāciju un ES veselības aprūpes finansējumu 
Latvijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji pauž bažas par to, ka Latvijas varas iestāžu plāni restrukturizēt 
Biķernieku slimnīcu, lai tur izmitinātu vairāk kā 400 pacientus ar psiholoģiskiem un 
neiroloģiskiem traucējumiem, tiks realizēti uz slimnīcas aprūpes kvalitātes rēķina. Viņi 
apstrīd paredzētās restrukturizācijas vajadzību un tās ekonomisko pamatotību un izsaka 
pārdomas par alternatīvu izmitināšanas izvēli pacientiem ar psiholoģiskiem un neiroloģiskiem 
traucējumiem. Viņi ir īpaši kritiski attiecībā uz Saeimas, Latvijas Parlamenta, atbalstīto 
finansējuma samazināšanu veselības aprūpei, norādot, ka Latvijas aprūpes sistēmai bija 
pieejamas EUR 3,1 miljardi Struktūrfondu apropriāciju, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes 
standarti un pacientu ārstēšana neciestu finanšu krīzes rezultātā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Latvijas veselības aprūpes nozare ir tiesīga saņemt ES struktūrfondu atbalstu. Konkrētāk, ir 
pieejams Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums rīcības programmas 
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„Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra”1 ietvaros, un šī 
finansējuma kopējais apjoms ir LVL 145,7 miljoni (EUR 208 miljoni). Ar šo pasākumu 
atbalsta ambulatorās veselības aprūpes uzlabošanu, primārās veselības aprūpes ārstu tīklus, 
veselības aprūpes centrus, ārkārtas medicīnisko palīdzību, stacionārās veselības aprūpes 
sniedzējus un onkoloģijas pacientu ārstēšanu ar radioterapiju. Pašreiz ir noslēgti līgumi par 
36,4 % kopējās pieejamās summas.

Turklāt ir pieejams finansējums arī citā rīcības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
pasākumā „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai 
personām ar garīga rakstura traucējumiem”. Pieejamā finansējuma kopējā summa, kuru 
piešķir ES un valstu fondi, ir EUR 3 miljoni (2,6 miljoni ir ERAF finansējums). Saskaņā ar 
Komisijai pieejamo informāciju pašreiz šī pasākuma ietvaros ir noslēgts viens līgums ar 
ilgtermiņa aprūpes centru „Reģi” par kopējo summu LVL 422 553 (EUR 603 647), un 
nākotnē ir paredzēts izsludināt vēl vienu ierobežotu aicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Komisija uzskata, ka kohēzijas politikai piešķirtajiem resursiem ir jāsasniedz tiem paredzētie 
mērķi, un veselības aprūpes nozarē tie ir „pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, 
lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanas procesu un lai optimizētu veselības aprūpes sniedzēju 
skaitu un atrašanās vietu, veiktu kvalitatīvāku medicīnisko ārstēšanu un tādējādi nodrošinātu 
darba ņēmēju ātrāku atgriešanos darba tirgū”.

Līgums par Eiropas Savienības darbību nosaka, ka dalībvalstis ir atbildīgas par savu veselības 
aprūpes sistēmu organizēšanu un medicīniskās aprūpes sniegšanu, tajā skaitā arī par tām 
piešķirto resursu sadali. Eiropas Komisija nav atbildīga ne par atsevišķu projektu izvēli, ne arī 
par valsts budžeta piešķīrumiem veselības aprūpes nozarei. Tas ir dalībvalstu kompetencē, un 
dalībvalstu ziņā ir arī veselības aprūpes nozares uzlabojumu, kurus var finansēt ES 
struktūrfondi, izstrādāšana un īstenošana.

Turklāt nacionālā pārvaldes iestāde (Finanšu Ministrija) ir atbildīga par to, lai ES 
struktūrfondu līdzfinansējumam izvēlētie projekti būtu pilnībā atbilstu valsts un ES tiesību 
aktiem, rīcības programmu prioritātēm, valsts veselības aprūpes reformām un stratēģijām un 
lai tie varētu nodrošināt investīciju ilgtermiņa ilgtspējību.

ES struktūrfondu finansējums Latvijas veselības aprūpes nozarei 2007.–2013. gada 
plānošanas periodā ir aptuveni EUR 211 miljoni, nevis EUR 3,1 miljardi, kā bija minēts 
lūgumrakstā. Atbalsts nozarei ir piešķirts uz 7 gadus ilgu plānošanas periodu, un tas nav īpaši 
paredzēts finanšu krīzes seku novēršanai.”

                                               
1 Informāciju par Rīcības programmu īstenošanu skatīt: www.esfondi.lv
Pasākums „Veselības aprūpes infrastruktūra”: http://www.vm.gov.lv/index.php?id=537&top=180 un arī „ES 
fondu aktivitātes” www.esfondi.lv


