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Nr. 178

Par primārās veselības aprūpes
attīstības modeļiem
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2004. gada 13. aprīļa noteikumu Nr.286
„Veselības
ministrijas
nolikums”
9.11.punktu un Ministru kabineta
2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.
585
“Noteikumi
par
darbības
programmas
"Izaugsme
un
nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un
nabadzības
riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru" projektu iesniegumu
atlases ceturto kārtu” 49.punktu
Izpildot ar Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojumu Nr. 394
apstiprinātā konceptuālā ziņojuma "Par veselības aprūpes sistēmas reformu"
noteiktos uzdevumus par “Ideālās prakses” nodefinēšanu (praksē veicamā darba
saturs) un optimālā pacientu skaita noteikšanu un ģimenes ārstu teritoriālā
izvietojuma izvērtēšanu sadarbībā ar pašvaldībām, un pamatojoties ar 2017.gada
7.augusta Veselības ministrijas rīkojumu Nr.159 apstiprinātās darba grupas “Par
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darba grupas detalizēta redzējuma primārās veselības aprūpes attīstībai izveidi”
rezultātiem turpmākai attīstībai nosaku, ka
1. Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Sociālā iekļaušana
un nabadzības apkarošana” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” (turpmāk – specifiskais atbalsts) ietvaros uz atbalstu
pilotprojektu īstenošanai primārās aprūpes centru attīstībai, var pretendēt šādas
pašvaldības:
1.1. Bauskas novada pašvaldība;
1.2. Liepājas pilsētas pašvaldība;
1.3. Rīgas pilsētas pašvaldība;
1.4. Siguldas novada pašvaldība;
1.5. Valmieras pilsētas pašvaldība.
2. Pēc šī rīkojuma 1.punktā minēto pilotprojektu īstenošanas Veselības
ministrijai veikt primārās aprūpes centru attīstības modeļa efektivitātes
izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas nozares
normatīvajā regulējumā.
3. Veselības ministrijai nodrošināt šī rīkojuma 1.punktā minēto sadarbības
prakšu kā primāro aprūpes centru sadarbības līgumu izvērtēšanu līdz to
atbalsta attiecināšanai uz specifiskā atbalsta projektu iesniegumu atlases
ceturtās kārtas projektiem un nodrošināt atbilstības uzraudzību periodā, kas
nav īsāks par pieciem gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas primāro
aprūpes centru pilotprojektu ietvaros.
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