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PRIEKŠVĀRDS

Gandrīz pirms pieciem gadiem, 2005. gada janvārī, Helsinkos Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 
Eiropas reģiona dalībvalstu veselības ministri parakstīja Garīgās veselības deklarāciju un Rīcības 
plānu 2005.–2010. gadam. Parakstot abus dokumentus, katra valsts, arī Latvija, apņēmās īstenot 
dzīvē abos dokumentos ietvertās vadlīnijas, lai sekmētu garīgās veselības aprūpes uzlabošanos. Tā 
kā šajos dokumentos ietverti daudzi psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvībai nozīmīgi 
solījumi, Resursu centram cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” šķita būtiski izvērtēt, kā un 
cik lielā mērā pēdējo piecu gadu laikā izdevies īstenot minētajos dokumentos ietvertās vadlīnijas.

Ziņojuma struktūru veido 12 nodaļas, kas atbilst Garīgās veselības deklarācijas rīcības plāna 
nodaļām. Katra nodaļa ietver pārskatu par nozīmīgākajām izmaiņām politikā un normatīvajos 
aktos, kā arī secinājumus un rekomendācijas.

Zīmīgi, ka līdz šī ziņojuma tapšanai Garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna teksts nebija 
tulkots latviski un līdz ar to nebija pieejams lielai daļai garīgās veselības aprūpes speciālistu un 
psihiatrijas pakalpojumu lietotāju. Tāpēc ziņojuma pielikumā piedāvājam abu dokumentu 
neoficiālu tulkojumu.

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” izsaka pateicību ziņojuma veidošanas 
un izdošanas finansētājiem – Nīderlandes Karalistes vēstniecībai Latvijā, Atvērtās sabiedrības 
institūtam (Budapešta) un Sorosa fondam-Latvija. 

Tāpat izsakām pateicību piesaistītajiem ziņojuma autoriem – Dr. Uldim Veitam un Rinaldam 
Muciņam, kā arī visām institūcijām un personām, īpaši Dr. Mārim Taubem, Veselības ekonomikas 
centra Sabiedrības veselības departamenta direktoram, Dr. Līgai Kozlovskai, Latvijas Lauku ģimenes 
ārstu asociācijas vadītājai un Dr. Birutai Kupčai, RSU Psihiatrijas un Narkoloģijas katedras asociētajai 
profesorei, kas sniedza nepieciešamos datus un informāciju ziņojuma tapšanā.

Visbeidzot, izsakām pateicību mūsu sadarbības partneriem – visiem psihiatrijas pakalpojumu 
lietotājiem, kas visa šī gada garumā iesaistījās ar mums diskusijās un palīdzēja saprast realitāti 
garīgās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā.

Ieva Leimane-Veldmeijere,
RC „ZELDA” direktore



5

PAMATInfoRMĀcIjA PAR LATVIjU 
Un gARīgĀS VESELībAS APRūPI 

Latvija ir viena no trim Baltijas valstīm (atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā), kas 
1991. gadā atguva neatkarību no Padomju Savienības. Latvijas teritorija ir 64,589 km2, un to apdzīvo 
aptuveni 2,27 miljoni iedzīvotāju. Valstī dzīvo 59% latviešu, 28% krievu, 3,7% baltkrievu, 2,5% 
ukraiņu, 2,4% poļu un 4,4% citu tautību iedzīvotāji. Latvija ir demokrātiska, parlamentāra republika. 
Kopš 2004. gada Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.1

2008. gada sākumā stacionāro psihiatrisko palīdzību nodrošināja 8 psihiatriskās slimnīcas ar 
2854 gultām, psihiatrijas nodaļas četrās vispārēja profila somatiskajās slimnīcās ar 265 gultām, 
ambulatoro psihiatrisko palīdzību nodrošināja 91 ārstniecības iestāde (tai skaitā psihiatrisko 
slimnīcu ambulatorās nodaļas, 24 pašvaldību ārstniecības iestāžu psihoneiroloģiskie kabineti un 
60 psihiatru prakses.2 

2008. gada sākumā Latvijā bija reģistrēti 65727 iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem, kas 
ir 2,9% no valsts iedzīvotājiem. Saskaņā ar Sabiedrības veselības aģentūras datiem3 reģistrēto 
pacientu vidū prevalēja šizofrēnijas grupas diagnozes – 29% (18753 personas), organiski psihiskie 
traucējumi – 24% (15903 personas) un garīgā atpalicība – 22% (14535 personas).

ZIņojUMA gATAVoŠAnĀ IZMAnToTĀS METoDES:
•	 Latvijā pieņemto politikas dokumentu un attiecīgo normatīvo aktu analīze un novērtējums 

atbilstoši katrai Garīgās veselības deklarācijas Rīcības plāna sadaļai;
•	 pieejamo statistikas datu analīze;
•	 starptautisko organizāciju ziņojumu, atzinumu un rekomendāciju izpēte;
•	 informācijas pieprasījumu iesniegšana par dažādiem jautājumiem attiecīgajām iestādēm 

(piemēram, Ārstniecības likuma 68. panta grozījumu īstenošana, pieprasot datus slimnīcām, 
tiesām; Tiesībsarga birojam, Veselības inspekcijai); 

•	 iepazīšanās ar pieejamajiem tiesu spriedumiem par dažādiem psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
tiesību aspektiem (stacionēšana pret pacienta gribu, rīcībspēju jautājums, pamattiesības u.c.);

•	 telefonintervijas – fona informācijas vākšana no ierēdņiem, valsts iestādēm, citām NVO u.c.;
•	 Ziņojuma autoru vāktie dati senāku pētījumu vajadzībām, piemēram, I. Leimanes-Veldmeijeres 

un U.Veita „Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums”;
•	 Diskusijas ar psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem 14.03.2009.; 06.06.2009. un 03.11.2009. 

par ambulatorā psihiatra un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī par citiem rīcības plānā 
skartajiem jautājumiem (ģimenes ārsta pieejamību, nodarbinātību, informācijas pieejamību 
u.c).

1  Dati no Latvijas institūta mājas lapas, http://www.li.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=1060&lan
g=lv, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
2  Dati no Taube M., Krievkalna R., Kišuro A., Apsīte A., Līce V., Jakovela G., Sidoroviča D., Pulmanis T., Šlosberga I., Psihiskās 
veselības aprūpe Latvijā 2007. gadā, Statistikas gadagrāmata, 8. izdevums, Rīga: Sabiedrības veselības aģentūra, 2008, 37., 51. 
lpp., http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20veseliba/gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
3 Dati no Taube M., Krievkalna R., Kišuro A., Apsīte A., Līce V., Jakovela G., Sidoroviča D., Pulmanis T., Šlosberga I., Psihiskās 
veselības aprūpe Latvijā 2007. gadā, Statistikas gadagrāmata, 8. izdevums, Rīga: Sabiedrības veselības aģentūra, 2008, 37., 51. 
lpp., http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20veseliba/gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.), 16. lpp.
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1. gARīgĀS VESELībAS VEIcInĀŠAnA
Garīgās veselības veicināšanas mērķis ir aizsargāt, atbalstīt un uzturēt emocionālo un sociālo 
labklājību, radīt individuālos, sociālos un vides apstākļus, kas sekmē optimālu psiholoģisko un 
psihofizioloģisko funkcionēšanu, uzlabo garīgo veselību, parādot cieņu kultūrai, taisnīgumam, 
sociālai vienlīdzībai un pašcieņai. Garīgās veselības veicināšanas iniciatīvās iesaista personas, kuras 
nav riska grupās, kā arī tos, kuri cieš vai atveseļojas no garīgās veselības problēmām. Šīs iniciatīvas, 
kuru mērķis ir sasniegt pozitīvu garīgo veselības stāvokli, vairo dzīves kvalitāti un sašaurina atšķirību 
veselības rādītājos starp valstīm un grupām.

Garīgās veselības profilakse fokusējas uz riska faktoru apzināšanu un garīgo veselību aizsargājošo 
faktoru vairošanu, ar mērķi samazināt garīgo slimību risku, sastopamību, izplatību un atkārtošanos, 
kā arī mazināt laiku, kas pavadīts ar slimības simptomiem, vai riska apstākļus saslimšanai ar garīgu 
slimību, aizkavējot vai novēršot slimības atkārtošanos un arī samazinot slimības ietekmi uz personu, 
tās ģimeni un sabiedrību.4

Lai veicinātu sabiedrības veselības politikas īstenošanu un uzlabotu sabiedrības veselības rādītājus, 
Latvijas Republikas Ministru kabinets jau 2001. gada 6. martā apstiprināja Sabiedrības veselības 
stratēģiju 2002.–2010. gadam.5 Jau tad pie šīs stratēģijas 5. mērķa uzdevumiem tika minēts, ka 
“mērķa sasniegšanai nepieciešama (..) multisektoriāla stratēģija, kas būtu vērsta uz (..) garīgās 
veselības veicināšanu”. Sabiedrības veselības stratēģija noteica, ka, veidojot garīgās veselības 
politiku, uzmanība jāpievērš tādas sadzīves un darba vides radīšanai, kas palīdzētu uzlabot garīgo 
veselību, kā arī mūsdienīgu garīgās veselības aprūpes iestāžu veidošanai, liekot uzsvaru uz agrīnu 
problēmas atklāšanu.

Stratēģija arī paredzēja, ka nepieciešams mazināt iedzīvotāju ekonomiskās grūtības, ieviešot 
Nabadzības novēršanas stratēģijā6 minētos pasākumus, kas labvēlīgi iespaidotu arī garīgo veselību. 
Stratēģijā arī tika plānots apmācīt veselības aprūpes un citus profesionāļus (it īpaši pedagogus) 
agrīnai garīgās veselības problēmu atklāšanai un atbilstošai rīcībai un uzlabot stresa pārvarēšanas 
iemaņu apguvi (skolās, pie ģimenes ārstiem, darba vietās u.c.).

Īsi pirms Pasaules Veselības organizācijas Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna 
pieņemšanas Ministru kabinetā tika akceptēta Rīcības programma Sabiedrības veselības stratēģijas 
ieviešanai 2004.–2010. gadam,7 kas attiecībā uz garīgās veselības veicināšanu paredzēja samērā 
šauru pasākumu loku – psihologa palīdzības pieejamības nodrošināšanu katrā vispārizglītojošā 
skolā, kā arī psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanu Nacionālo Bruņoto spēku mācību centros un 
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Attiecībā uz pārējām iedzīvotāju grupām nekādi garīgās 
veselības veicināšanas pasākumi netika plānoti. 

2004. gadā valdība pieņēma Latvijas Nacionālo rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības 
mazināšanai (2004–2006),8 kurā attiecībā uz garīgo veselību tika konstatēts, ka “garīgās veselības 
jomā nav vērojama būtiska uzlabošanās vai katastrofāla pasliktināšanās”. Plānā tika uzsvērts, 

4   Mental health policy and practice across Europe, Open University Press, WHO, European Observatory on Health Systems and 
Policies, 2007, 189. lpp.
5  Apstiprināta  Ministru kabinetā 2001. gada 6. martā, http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd78525649
9006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/sab_ves_strategija.pdf, (pēdējo reizi skatīts 15.10.2009.)
6  Apstiprināta Ministru kabinetā 2000. gada 28. augustā., 2004. gada 15. jūlijā Ministru kabinets akceptēja Latvijas Nacionālo 
rīcības plānu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004-2006), http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1394, (pēdējo 
reizi skatīts 09.11.2009.)
7  Apstiprināta Ministru kabinetā 2004. gada 9. martā, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1193, (pēdējo reizi skatīts 15.10.2009.).
8  Apstiprināts ar Ministru kabineta 2004. gada 23. jūlija rīkojumu nr. 513, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=1394, (pēdējo reizi 
skatīts 09.11.2009.).
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ka būtiskākās problēmas garīgās veselības aprūpes jomā rada pacientu sociālās situācijas 
pasliktināšanās, kas savukārt ierobežo iespējas saņemt adekvātu ārstēšanu. Tāpat plānā minēts, ka 
vērojama tendence pieaugt garīgi slimo personu sociālai atstumtībai un izolētībai.

Rīcības plāns kā galvenos ilgtermiņa politiskos mērķus nosauca:
1) ar izglītības iegūšanas iespējām un izglītības kvalitāti saistīto problēmu pārvarēšanu;
2) iekļaujošu darba tirgus izveidi un nodarbinātības veicināšanu;
3) adekvātu ienākumu nodrošināšanu visiem ar darba samaksas, nodokļu politikas un sociālās 
drošības sistēmas palīdzību;
4) adekvātu mājokļa pieejamības nodrošināšanu;
5) valsts garantētās minimālās veselības aprūpes un nepieciešamo medikamentu saņemšanas 
iespējas nodrošināšanu;
6) ģimeņu solidaritātes stiprināšanu un bērnu tiesību aizsardzību, izveidojot veselīgu un ģimenes 
attīstībai labvēlīgu sociālo un ekonomisko vidi;
7) sociālo pakalpojumu attīstību, nodrošinot cilvēkiem iespēju saņemt viņu vajadzībām atbilstošus 
sociālos pakalpojumus iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai;
8) institūciju un NVO sadarbības tīkla izveidi un organizāciju kapacitātes palielināšanu.

2005.9 gadā un 2006.10 gadā tika veikti vairāki pasākumi Nacionālā rīcības plāna nabadzības un 
sociālās atstumtības mazināšanai, kas kopumā ietekmējuši arī garīgās veselības veicināšanu. 
Galvenās aktivitātes bijušas nodarbinātības un izglītības jomā, kas detalizētāk aplūkotas šī ziņojuma 
3. sadaļā.

Visbeidzot, 2008. gadā tika apstiprinātas ilgi gatavotās un gaidītās pamatnostādnes “Iedzīvotāju 
garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”11. Pamatnostādnēs garīgās veselības veicināšanai 
ir veltīta atsevišķa sadaļa. Aprakstot situāciju garīgās veselības veicināšanas jomā, tika konstatēts, 
ka valstī netiek realizētas garīgās veselības profilakses programmas nacionālā un reģionālā līmenī, 
kas nodrošinātu regulāru sabiedrības un profesionālo grupu informēšanu un izglītošanu garīgās 
veselības jautājumos, veidotu pozitīvu attieksmi, brīvu no aizspriedumiem un bailēm pret garīgi 
slimajiem un ārstēšanās iespējām, veicinātu starpnozaru sadarbību problēmas risināšanā. Tāpat 
tika konstatēts, ka sabiedrība netiek pietiekami un regulāri izglītota jautājumos par pašnāvību riska 
faktoriem un informēta par palīdzības saņemšanas iespējām krīzes gadījumos, bet veselības aprūpes 
darbinieki nav pietiekami izglītoti agrīnas problēmas diagnosticēšanā un palīdzības sniegšanā 
depresiju gadījumā, kas ir viens no iemesliem lielajam pašnāvību skaitam. Pamatnostādnēs arī 
konstatēts, ka valstī nav attīstīta visos reģionos pieejama palīdzības sistēma cilvēkiem, kuri cieš no 
ilgstoša stresa, ir cietuši zaudējumu, sirgst ar depresiju, kā arī nav attīstīta diennakts psiholoģiskā 
atbalsta pieejamība ikvienam krīzē nonākušajam.

Pamatnostādnēs “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”  paredzēts īstenot 
sabiedrības izglītošanu un informēšanu par garīgās veselības veicināšanas un profilakses 
jautājumiem un veikt divus monitoringus iedzīvotāju garīgās veselības jomā (2010. un 2013. 
gadā). Atbilstoši monitoringu rezultātiem tiks plānoti papildus iedzīvotāju garīgās veselības 
profilakses pasākumi. Lai gan pamatnostādņu īstenošanai vēl nav izstrādāts to ieviešanas plāns, kā 
arī par pamatnostādņu īstenošanu vēl nav bijuši sagatavoti oficiāli valdības informatīvie ziņojumi, 
jāatzīmē, ka Sabiedrības veselības aģentūra (SVA) veikusi atsevišķus pasākumus garīgās veselības 
veicināšanas un profilakses jautājumos. 
9  Informatīvais ziņojums Latvijas Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004–2006) 
īstenošanas gaita 2005. gadā. 06.07.2006., http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file41108.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
10  Informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai (2004–2006) 
īstenošanas gaitu 2006. gadā, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file41109.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
11  Apstiprinātas Ministru kabinetā 2008. gada 6. augustā, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, (pēdējo reizi skatīts 
15.10.2009.)
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SVA veiktās aktivitātes garīgās veselības veicināšanas jautājumos

2007. gada 16.–17. oktobrī SVA sadarbībā ar PVO pārstāvniecību Latvijā organizēja divu dienu 
mācību semināru „Garīgās veselības veicināšana un psihisko slimību profilakse”. Semināru vadīja 
PVO speciālisti garīgās veselības jautājumos – profesors Clemens M.H. Hosman un Dr. Eva Jane-
Llopis. Seminārā piedalījās gan visu psihoneiroloģisko slimnīcu pārstāvji, gan vairāku sabiedrisko 
organizāciju (RC „ZELDA”, „Paspārne”, „Gaismas stars”, „Latvijas iniciatīvas grupa psihiatrijā”) pārstāvji.

2007. gada nogalē SVA sāka kampaņu “Izeja ir vienmēr”.12 Kampaņas mērķis bija iemācīt atpazīt 
depresijas simptomus, kā arī ar iecietību izturēties pret cilvēkiem ar garīgām slimībām. Kampaņas 
ietvaros tika izveidoti arī divi televīzijas klipi, kuri tika demonstrēti televīzijā (TV3, TV3+ un TV6) 
pirmssvētku laikā. Kampaņas laikā tika akcentēts, ka depresija nav neatrisināma problēma, ir 
iespējams palīdzēt, tikai ir jāpārvar aizspriedumi un jāsaņem šī palīdzība. Tika norādītas arī adreses, 
kur var saņemt bezmaksas palīdzību.

2009. gada sākumā, arvien vairāk pasliktinoties ekonomiskajai situācijai Latvijā, SVA sāka kampaņu 
“Domā pozitīvi”. SVA savā mājas lapā izveidoja sadaļu ar nosaukumu „Domā pozitīvi!”, kurā bija 
atrodami speciālistu ieteikumi garīgās veselības veicināšanai. Tāpat sadaļā tika apkopota pozitīvi 
domājošu cilvēku ikdienas pieredze dažādu negāciju un problēmu risināšanā un pārvarēšanā. 
Ņemot vērā sabiedrībā valdošo saspringto gaisotni un pieaugošo depresiju, kas radās, pasliktinoties 
ekonomiskajai situācijai Latvijā 2008. gadā, SVA speciālisti izstrādāja ieteikumus dažādām vecuma 
grupām par to, kā atgūt labu pašsajūtu un rast dzīvesprieku, kā tikt galā ar raizēm un negatīvām 
emocijām, kur meklēt atbalstu, ja saviem spēkiem galā tikt nav iespējams.13 Piemēram, SVA garīgās 
veselības speciālisti izstrādāja ieteikumus, kā runāt ar bērniem par krīzes situācijām ģimenē, un kā 
rīkoties, ja šāda situācija ģimeni piemeklējusi.14 Tāpat SVA mājas lapā bija pieejama informācija, kā 
mobilizēt spēkus krīzes situācija – praktisku padomu kopums, kā saglabāt garīgo veselību pasaules 
finanšu krīzes apstākļos, kas smagi skar arī Latviju.15  
 
Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapā internetā bija izvietota sadaļa “Garīgā veselība”,16 
kurā varēja iepazīties ar informatīviem materiāliem par dažādiem ar garīgo veselību saistītiem 
jautājumiem – ikgadējo statistisko informāciju par situāciju garīgās veselības aprūpē valstī, 
aktivitātēm garīgās veselības veicināšanas jomā u.c. Mājas lapā varēja arī iegūt informāciju par to, 
kur vērsties, ja nepieciešama profesionāla palīdzība garīgās veselības aprūpes jautājumos. Diemžēl 
līdz ar SVA reorganizāciju šīs mājas lapas tālākā attīstība nav skaidra, tomēr tās arhīvs ir atrodams 
Veselības inspekcijas mājas lapā.17 

Uztura politika un fiziskās aktivitātes

2003. gadā valdība apstiprināja pamatnostādnes “Veselīgs uzturs 2003. – 2013.”18 Šo pamatnostādņu 
princips – veselīgs un pietiekams uzturs ir būtisks priekšnosacījums iedzīvotāju veselības uzlabošanai. 
Veselības ministrija publicēja veselīga uztura ieteikumus dažādām sabiedrības grupām.19 Tostarp 
arī veselīga uztura ieteikumus cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem.20 Valsts politika kopumā ir 
12   http://old.sva.lv/aktualitates/2007/20.12.php, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
13  SVA aicina domāt pozitīvi, Diena, 28.02.2009., http://www.diena.lv/lat/politics/hot/sva-aicina-domat-pozitivi (pēdējo reizi 
skatīts 09.11.2009.)
14  http://sva.vi.gov.lv/lv/parsva/dompozitvi/brniunkrze/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
15  http://sva.vi.gov.lv/lv/parsva/dompozitvi/kmobiliztspk/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
16  http://sva.vi.gov.lv/lv/garigaveseliba/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
17  Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapas arhīvs  ir aplūkojams adresē http://sva.vi.gov.lv/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
18  Apstiprināta Ministru kabinetā 2003. gada 2. septembrī, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=846, (pēdējo reizi skatīts 
15.10.2009.)
19  http://www.vm.gov.lv/?id=197&top=117&sa=118, (pēdējo reizi skatīts 15.10.2009.)
20 http://mail.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/195448bbbf7b0975c2257313001f19e0/$FI
LE/Ieteikumi_veciem_cilvekiem_250707.pdf, (pēdējo reizi skatīts 15.10.2009.)
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vērsta uz veselīgu produktu patēriņa paplašināšanu un kaitīgu produktu lietošanas samazināšanu. 
Piemēram, sākot ar 2006. gada rudeni, ir ierobežota neveselīgas pārtikas tirdzniecība skolās (gāzēti 
dzērieni ar augstu cukura saturu, sāļas uzkodas u.tml.) un veicināts veselīgu produktu patēriņš.21 
Kopš 2004. gada valstī ir aktivizējusies cīņa pret smēķēšanu un arvien tiek ierobežota smēķēšanas 
izplatība.

Veselības veicināšanas pasākumi tiek integrēti izglītības un veselības sistēmās. Kopš 2002. gada ir 
noteikta kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 
pieejamība izglītības iestādēs.22 Šī kārtība paredz, ka vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās 
izglītības iestādēs pirmsskolas iestāžu un skolu māsa kopīgi ar izglītības iestādes vadītāju organizē arī 
veselīga uztura iespējas un sniedz metodisku palīdzību pedagogiem veselīga dzīvesveida un veselību 
veicinošu pasākumu popularizēšanā. 

Vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs pirmsskolas iestāžu un skolu māsai 
ir pienākumi veikt smēķēšanas, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības, kā 
arī seksuāli transmisīvo slimību profilaksi. 2008. gadā Sabiedrības veselības aģentūra izstrādāja 
metodiskos ieteikumus skolu medicīnas māsām agrīnā bērnu – atkarības vielu (psihoaktīvo vielu) 
lietotāju – atpazīšanā.23

Darba vide un garīgās veselības veicināšana

Viena no svarīgākajām vietām, kur cilvēks pavada lielu daļu sava mūža, ir darba vide. Tādēļ ir svarīgi 
rūpēties arī par garīgās veselības veicināšanu un aizsardzību darbā. Īpaši svarīgi ir sabalansēt darba un 
atpūtas laiku, jo pretējā gadījumā tas var novest pie garīgās un fiziskās pārpūles, izdegšanas, kā rezultātā 
var rasties arī garīgās veselības problēmas. Saskaņā ar Darba likumu24 darbinieka normālais dienas darba 
laiks Latvijā nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas (131. 
pants). Eiropas Savienībā 2008. gadā normālais darba nedēļas garums svārstās no 35 stundām Francijā 
un 37 stundām Dānijā līdz 40 stundām Bulgārijā, Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, 
Rumānijā un Slovēnijā.25 Tajā pašā laikā Latvijā ir viena no garākajām darba nedēļām ES – 2008. gadā 
tā bija 41,7 stundas gara, vienāda ar darba nedēļas ilgumu Čehijā.26 Tomēr kopš 2002. gada situācija ir 
uzlabojusies, jo Latvijā cilvēki, kas strādā pilnu slodzi, darbavietā 2002. gadā atradās vidēji 43,6 stundas 
nedēļā. Savukārt ES valstīs vidējais darba laika ilgums nedēļā ir 38,7 stundas.27

Latvijā prasības darba aizsardzībai nosaka Darba aizsardzības likums.28 Likumā darba vide 
tiek definēta kā darba vieta ar tās fizikālajiem, ķīmiskajiem, psiholoģiskajiem, bioloģiskajiem, 
fizioloģiskajiem un citiem faktoriem, kuriem nodarbinātais pakļauts, veicot savu darbu. Tomēr 
likumā galvenā uzmanība tiek pievērsta vides fiziskajiem faktoriem. Likumā netiek minēts 
mobings, bosings, darba stundas un citi faktori, kas īpaši ietekmē garīgo veselību.

21   Šodien tiek atklāts pirmais veselīgas pārtikas automāts skolā, 14.10.2009., http://www.pozitivaszinas.lv/posts/view/sodien-
tiek-atklats-pirmais-veseligas-partikas-automats-skola, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
22   Ministru kabineta noteikumi nr. 279 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās 
palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, pieņemti Ministru kabinetā 2002. gada 2. jūlijā, http://www.likumi.lv/doc.
php?id=64202, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
23  Metodiskie ieteikumi, http://www.sva.lv/ka_atpazit_narkotiku_lietotajus_2009.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
24  Pieņemts Saeimā 2001. gada 21. jūnijā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
25  Working time developments – 2008, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 8.lpp,  
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0903039s/tn0903039s.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
26  Turpat, 19. lpp.
27  Latvijā visgarākās darba stundas ES, BNS, http://www.apollo.lv/portal/news/72/articles/15499, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
28  Pieņemts Saeimā 2001. gada 20. jūnijā un spēkā no 2002. gada 1. janvāra, http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020&from=off,  
(pēdējo reizi skatīts 23.10.2009.)
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Darba vides risks ir varbūtība, ka nodarbināto drošībai vai veselībai darba vidē var rasties kaitējums. 
Darba devējam ir jāizveido darba vide tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama 
darba vides riska ietekmi. Darba devēja pienākums ir novērtēt darba vides risku, ņemot vērā, ka 
risku nodarbināto drošībai un veselībai galvenokārt var radīt: 

1) darba vietas izvietojums un iekārtojums;
2) darba aprīkojuma izvēle un lietošana; 
3) fizikālo, ķīmisko, psiholoģisko, bioloģisko, fizioloģisko un citu darba vides faktoru iedarbība; 
4) darba un ražošanas metožu izvēle un lietošana, kā arī darba gaitas un darba laika organizācija.

Darba aizsardzības prasības darba vietās29 nosaka, ka nodarbināto drošībai un veselības aizsardzībai 
darba vietā darba devējs nodrošina regulāru to drošības iekārtu un ierīču darbības pārbaudi un 
uzraudzību, kuras paredzētas tādu darba vides bīstamo vai kaitīgo (ķīmisko, bioloģisko, fizikālo, 
psihofizioloģisko, tehnisko un citu) faktoru iedarbības samazināšanai vai novēršanai, kuru iedarbība 
uz nodarbināto (atkarībā no iedarbības līmeņa un ilguma) izraisa arodslimības, traumas, rada 
darbspēju zaudējumu vai darbspēju samazināšanos. 

Latvijā ir noteikta nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība.30 Šī kārtība paredz, 
ka par darbā notikušu nelaimes gadījumu ir jāsagatavo atzinums, ja izmeklēšanā tiek noskaidrots, 
ka nelaimes gadījums, pēc kura ir iestājies darbspēju zaudējums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā 
ar to, ka cietušais lietojis alkoholiskās, narkotiskās, toksiskās, psihotropās vai citas kaitīgas vielas 
vai to produktus, un to nav izraisījusi minēto vielu izmantošana darba procesā vai attiecīgo vielu 
neatbilstoša glabāšana vai pārvietošana, kā arī izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to 
apstiprina tiesībaizsardzības institūcijas. 2007. gadā Latvijā darba vietās trīs nelaimes gadījumus no 
1929 izraisīja garīga spriedze, stress vai šoks. 2008. gadā tādi gadījumi nav konstatēti.31 

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedoklis par veselības veicināšanu

Paši psihiatrijas pakalpojumu lietotāji RC „ZELDA” organizētajā diskusijā uzsvēra, ka kopumā 
informācija ir nepietiekama. Tomēr atsevišķi diskusijas dalībnieki atcerējās kādas veselību veicinošās 
aktivitātes – informāciju TV raidījumos, Sabiedrības veselības aģentūras bukletus ārstniecības 
iestādēs, pacientu pašu izdotos laikrakstus. Diskusijas dalībnieki kā vēlamu informācijas apmaiņas 
vietu minēja slimnieku atbalsta biedrības, kurās viņu jūtas kā starp savējiem un var pārrunāt 
līdzīgas problēmas. Kāds no pacientiem atzina, ka ir pārtraucis smēķēt pēc tam, kad meita viņam ir 
parādījusi kādu interneta mājas lapu, kurā parādītas smēķēšanas negatīvās sekas.32

Secinājumi

1. Latvija ir apzinājusies ilgtermiņa garīgās veselības veicināšanas nepieciešamību, uzsverot to 
vairākos politikas plānošanas dokumentos. Tomēr tajos minētie darbības virzieni ir deklaratīvi 
un plānotie pasākumi ir fragmentāri un sadrumstaloti.

2. Pat starp speciālistiem nav vienotas izpratnes par garīgās veselības veicināšanas lomu un 
nozīmīgumu garīgās veselības uzlabošanā. Speciālistiem nav pieredzes garīgās veselības 
veicināšanā, sistēmas līdzšinējais uzsvars bijis uz ārstniecību.

29   Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumi nr. 125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”,  http://www.likumi.lv/
doc.php?id=60592, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
30   Ministru kabineta 2005. gada 9. augusta noteikumi nr. 585 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”, 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=114214&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
31  Valsts darba inspekcija. 2008. gada publiskais pārskats, http://www.vdi.lv/files/statistika/2008_gada%20_parskats_
apstiprinats.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
32  RC „ZELDA” diskusija par PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna uzdevumu īstenošanu ar psihiatrijas 
pakalpojumu lietotājiem 2009. gada 3. novembrī.
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3. Ir veikti atsevišķi pasākumi un kampaņas garīgās veselības veicināšanai. 
4. Tika veiktas darbības, lai sabiedrības veselības un veselības veicināšanas kopējās politikas  

realizāciju integrētu vienā institūcijā. Tomēr kopš 2009. gada nogales tālāka šīs sistēmas 
institucionālā un kompetences attīstība nav skaidra, un pat izskan viedokļi, ka sabiedrības 
veselības un veselības veicināšanas aktivitātes krīzes apstākļos ir jāsamazina vai jāpārtrauc.

5. Salīdzinoši maz sabiedrībai tiek skaidrots, kā cīnīties ar izdegšanu, kur meklēt palīdzību. 
Palīdzošajām profesijām tikai atsevišķos gadījumos (piemēram, Rīgas dome nodrošināja 
supervīziju pašvaldības sociālo aprūpes iestāžu darbiniekiem) tiek piedāvātas supervīzijas.

Rekomendācijas

1. Izstrādāt un apstiprināt pamatnostādņu “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. 
gadā” ieviešanas plānu, paredzot visaptverošus garīgās veselības veicināšanas pasākumus. 

2. Turpināt darbu ar pašvaldībām, veidojot vienotu veselības veicināšanas sistēmu Latvijā.
3. Izmantojot efektīvus informācijas kanālus, nodrošināt informācijas pieejamību par garīgo 

veselību, it īpaši akcentējot stigmatizācijas jautājumus.
4. Turpināt un attīstīt Sabiedrības veselības aģentūras uzsākto darbu garīgās veselības 

veicināšanā.
5. Atbalstīt sabiedriskā sektora aktivitātes garīgās veselības veicināšanā, it sevišķi psihiatrisko 

pacientu atbalsta biedrības.
6. Izstrādāt un realizēt atbalsta pasākumus personu ar garīgās veselības problēmām tuviniekiem 

kā īpašai mērķauditorijai, kas ir visciešākā saskarsmē ar garīgās veselības problēmām.

2. gARīgĀS VESELībAS 
 cEnTRALITĀTES DEMonSTRēŠAnA

Latvijas Republikas Satversmes 111. pants33 nosaka, ka valsts kā vienu no cilvēka pamattiesībām 
„aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu”. 2001. gada 
6. martā LR Ministru kabinetā apstiprinātajā Sabiedrības veselības stratēģijā34 konstatēts, ka 
pamattiesības uz veselību ir katra cilvēka dzīves kvalitātes, personīgās un ģimenes labklājības 
pamats un pamats sabiedrības pastāvēšanai kopumā. Gan iepriekšējās, gan pašreizējā valdība 
ir uzņēmusies saistības nodrošināt iespējami labāku veselību ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 
Sabiedrības ilgtermiņa ekonomisko un sociālo attīstību spēj nodrošināt tikai iedzīvotāji ar labu 
veselību stabilā ekonomiskā, sociālā un ētiskā vidē. 

Garīgi veselīga sabiedrība ir būtisks nosacījums, lai radītu šo stabilo un drošo ekonomisko, sociālo, 
darba, dzīves vidi un labklājību, savukārt katra cilvēka garīgo veselību, bieži vien pat vairāk nekā 
fizisko, ietekmē sociālie, ekonomiskie un vides faktori, dzīvesveids, paradumi un zināšanas. Šo 
daudzo faktoru ietekme un mijiedarbība ar garīgās veselības starpniecību iezīmē garīgās veselības 
centrālo vietu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Garīgās veselības uzlabošanas politika 
Latvijā ir izstrādāta, balstoties uz starpdisciplināras un daudznozaru sadarbības principiem sociālā, 
izglītības, drošības, tiesību, vides u.c. jomās jau vairākus gadus pirms PVO Garīgās veselības 
deklarācijas un Rīcības plāna apstiprināšanas. 

33  LR Satversme, http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980, (pēdējo reizi skatīts 11.01.2009.)
34  „Sabiedrības veselības stratēģija 2002.–2010. gadam”, LR MK apstiprināta 2001. gada 6. martā, http://sva.vi.gov.lv/files/
normativie%20akti/sab_ves_strategija.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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1997. gadā tika pieņemts viens no veselības aprūpes pamatdokumentiem – Ārstniecības likums,35 
kur liela vērība ir veltīta sabiedrības garīgajai veselībai un starpnozaru sadarbībai tās uzlabošanā. 
Ārstniecības likuma 3. pantā uzsvērta garīgās veselības nozīme, nosakot, ka „veselība ir fiziska, 
garīga un sociāla labklājība, valsts un tautas pastāvēšanas un izdzīvošanas dabiskais pamats. 
Veselības aprūpe ir veselības nodrošināšanas un uzturēšanas pasākumu komplekss”. Ārstniecības 
likuma 5. pants nosaka, ka „Ikvienam ir pienākums rūpēties un katrs ir atbildīgs par savu, tautas, 
savu tuvinieku un apgādībā esošo personu veselību”, ar to aicinot uz plašu sadarbību, katra cilvēka 
apņemšanos un atbildību par savas un sabiedrības garīgās veselības nodrošināšanu. Ārstniecības 
likuma 11. sadaļas – „Psihiskās slimības” – saturs (65.–69. pants) ir saistīts tieši ar garīgo veselību, 
psihiskām slimībām un to izraisītajām sekām. Šajā sadaļā ir noteiktas psihiski slimojošo personu 
tiesības un psihiatriskās palīdzības sniegšanas principi gadījumos, kad psihiatriskai palīdzībai 
nav saņemta pacienta piekrišana; gadījumu izskatīšanas tiesiskā kārtība un juridiskās palīdzības 
sniegšana; palīdzība sabiedriski bīstamu darbību gadījumos sadarbībā ar policiju Ārstniecības 
likuma un likuma „Par Policiju” 36 ietvaros. Ārstniecības likums garīgās veselības nodrošināšanai 
paredz gan katra sabiedrības locekļa, gan veselības aprūpes profesionāļu, valsts, ministriju un tās 
institūciju, pašvaldību atbildību un koordinētu sadarbību starpdisciplinārā un starpnozaru līmenī.

Sabiedrības veselības stratēģijā37 sabiedrības veselības situācija valstī raksturota kā dramatiska, 
un tas arī bija pamats šīs stratēģijas izstrādei laika periodam līdz 2010. gadam ar nolūku panākt 
pēc iespējas drīzāku Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa uzlabošanos un tuvošanos labākajiem 
Eiropas valstu veselības rādītājiem. Stratēģijā ir noteikti 20 mērķi un galvenie rīcības virzieni, kuru 
īstenošanai nepieciešams veikt kompleksus pasākumus visai sabiedrībai, „sākot no katra indivīda 
līdz valdībai (..) ar daudzu sektoru un nozaru iesaisti un atbalstu”. Stratēģijas izstrādē ņemtas vērā 
Eiropas Savienības direktīvas veselības jomā attiecībā uz sabiedrības veselības riska faktoriem, 
vides aizsardzību, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību, patērētāju drošību, veselības aprūpes 
speciālistu brīvu kustību, veselību un drošību darbā, farmācijas preparātiem, sociālās drošības 
sistēmu, pētniecību un informācijas tehnoloģijām. Sabiedrības veselības stratēģijas izstrādē ir 
ievērota starpnozaru pieeja ar iespējami plašāku sabiedrības iesaistīšanu, izveidota Starpnozaru 
koordinācijas komisija sabiedrības veselības jautājumos, noorganizēti trīs stratēģijas izstrādei 
veltīti semināri un veikta plaša stratēģijas projekta apspriešana. Stratēģijas projekta apspriešanā 
tika iesaistītas daudzas ministrijas, valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas. 

Viens no Stratēģijas mērķiem noteikts tieši garīgajai veselībai – līdz 2010. gadam uzlabot 
Latvijas iedzīvotāju garīgo veselību, kā arī visiem iedzīvotājiem nodrošināt pieeju kvalitatīviem 
garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā kā Sabiedrības veselības stratēģija ir balstīta uz 
starpdisciplināru un starpnozaru sadarbību, gandrīz visu Stratēģijas 20 izvirzīto mērķu sasniegšanai 
noteiktie rīcības virzieni ietekmē arī garīgās veselības uzlabošanu, un savukārt sabiedrības garīgās 
veselības uzlabošana tiešā vai netiešā veidā ietekmē plānotos rezultātus arī citu mērķu – taisnīgums 
un solidaritāte veselības jomā, skolas vecuma bērnu, pusaudžu un pieaugošo veselība, veselīgas un 
aktīvas vecumdienas, veselīga un droša vide, veselīgs dzīvesveids, vardarbības seku mazināšana – 
sasniegšanā. Sadarbība, iesaistīšanās un atbalsts starpdisciplinārā un starpnozaru līmenī veselības, 
sociālā, izglītības, nodarbinātības un citās jomās nepieciešama Sabiedrības veselības stratēģijas 
ieviešanā un sabiedrības dzīves kvalitātes un garīgās veselības uzlabošanā.

Lai īstenotu Sabiedrības veselības stratēģiju, 2004. gadā tika izstrādāta Sabiedrības veselības 

35  „Ārstniecības likums”, LR Saeimā pieņemts 1997. gada 12. jūnijā, stājies spēkā 1997. gada 1. oktobrī, http://www.likumi.lv/
doc.php?id=44108, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
36  Likums „Par Policiju”, LR Saeimā pieņemts 1991. gada 4. jūnijā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
37  „Sabiedrības veselības stratēģija 2002.–2010. gadam”, LR MK apstiprināta 2001. gada 6. martā, http://sva.vi.gov.lv/files/
normativie%20akti/sab_ves_strategija.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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stratēģijas ieviešanas rīcības programma 2004.–2010. gadam,38 kas Stratēģijas noteiktajos rīcības 
virzienos paredz konkrētus pasākumus un aktivitātes, izpildes laiku, finanšu resursus un atbildīgās 
institūcijas. Sakarā ar starpnozaru sadarbību un kopīgu aktivitāšu izpildi nepieciešama vairāku 
ministriju iesaistīšanās, tostarp Veselības, Labklājības, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Satiksmes, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Tieslietu ministrijas.

2009. gadā pārskatu par Sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanas gaitu sniedz Veselības 
ministrijas sagatavotais „Informatīvais ziņojums par Sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanu 
2007.–2008. gadā”.39 Sekojošā tabulā iekļauta no Informatīvā ziņojuma atlasīta informācija par 
to aktivitāšu īstenošanu, kas tiešā vai netiešā veidā saistāmas ar garīgās veselības uzlabošanu. 
Lai atspoguļotu starpnozaru sadarbību aktivitāšu izpildē, tabulā norādītas arī par katru aktivitāti 
atbildīgās ministrijas. 

Plānotā aktivitāte 
(izpildes gads)

Plānotais
rezultāts Izpilde

Atbildīgā 
institūcija 
(iesaistītās 

institūcijas)

Mērķis – garīgās veselības uzlabošana

Projekta “Ambulatorās
psihiatriskās palīdzības
dienesta darba 
optimizācija”
realizācija. 
(2004.–2007.)

Samazinās stacionāros 
ārstēto psihiatrijas 
slimnieku skaits,
nodrošināta šo 
slimnieku reintegrācija 
sabiedrībā.

Īstermiņa rezultāts sasniegts,  2005. 
gadā darbību uzsācis viens garīgās 
veselības 
ambulatorās aprūpes centrs 
,,Veldre’’ Rīgā, samazinās 
stacionāros ārstēto psihiatrijas 
slimnieku skaits.

VM

Psihologa palīdzības
pieejamības 
nodrošināšana
katrā vispārizglītojošā 
skolā. 
(2004.–2005.)

Nodrošināta kvalificēta 
psiholoģiskā palīdzība 
katrā vispārizglītojošā 
skolā.

Rezultāts daļēji sasniegts. Valstī no 
958 dienas skolām 614 skolās ir 
pieejams psihologs (482,28 štata 
vienību likmes). Vidēji valstī
uz katriem 520 vispārizglītojošo 
skolu izglītojamajiem ir viens 
psihologs.

IZM
(VM)

NBS ārstu un māsu 
apmācību programmu 
izstrāde
un semināru 
organizācija
agrīnai psihisko 
traucējumu
diagnosticēšanai. 
(2004.)

Izstrādāta apmācību 
programma, apmācīti 
NBS speciālisti.

Rezultāts daļēji sasniegts. Saskaņā 
ar apmācību programmu 2005.–
2006.g. NBS ārstiem un māsām tika 
organizēti divi semināri un viena 
lekcija par pēctraumatisko stresu. 
Semināros un lekcijās piedalījās 
30 NBS ārsti, 60 ārstu palīgi un 
medicīnas māsas. 

AM
(VM)

38  „Sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanas rīcības programma 2004.–2010. gadam, apstiprināta LR MK 2004. gada 9. martā 
ar rīkojumu Nr.150, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file27442.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
39  „Informatīvais ziņojums par Sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanu 2007.–2008. gadā”, sagatavots Veselības ministrijā 
2009. gadā, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file25733.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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Psiholoģiskās 
palīdzības
nodrošināšana NBS 
mācību
centros. 
(2004.–2005.)

Nodrošināta kvalificēta 
psiholoģiskā palīdzība 
krīzes situācijās.

Īstermiņa rezultāts sasniegts. 2006. 
gadā izveidots NBS Psihologu 
dienests (pieci speciālisti), kas 
nodrošina kvalificētu psiholoģisko 
palīdzību jebkurai NBS vienībai.

AM
(Latvijas ārstu 

biedrība)

Psiholoģiskās 
palīdzības
nodrošināšana IeM 
sistēmas
iestādēs. 
(2005.–2007.)

Nodrošināta kvalificēta 
psiholoģiskā palīdzība 
krīzes situācijās.

Rezultāts daļēji sasniegts. Valsts 
policijas amatpersonām sagatavoti 
un novadīti semināri psiholoģijā. 
Krīzes situācijās IeM iestādēs 
psiholoģisko palīdzību nodrošina 
ar ārstniecības iestāžu resursiem.

IeM
(Latvijas ārstu 

biedrība)

Garīgās veselības
informācijas sistēmas
pilnveidošana. 
(2004.–2006.)

Izveidota operatīva, 
datorizēta garīgās 
veselības dienesta 
informācijas sistēma.

Rezultāts daļēji sasniegts. 2008. 
gadā Datu valsts inspekcijā 
piereģistrētas piecas RPNC datu 
bāzes.

VM

“Multidisciplinārās
komandas darbības”
pilotprojekts. 
(2004.–2006.)

Ambulatorās 
multidisciplinārās 
komandas darbs 26 
rajonos.

Īstermiņa rezultāts sasniegts. 
Darbojas trīs ambulatorie garīgās 
veselības aprūpes centri

VM

Mērķis – vispārējais mērķis

Veselības aizsardzības 
likuma izstrāde (2004.)

Veselības aizsardzības 
likuma pieņemšana 
(veselības aizsardzības 
pamatprincipi ar 
pacientu tiesību 
aizsardzības 
mehānismu atbilstoši 
1994. gada Helsinku 
Pacientu tiesību 
deklarācijai.

Rezultāts nav sasniegts. 
Notiek darbs pie Veselības 
aizsardzības un Pacientu tiesību 
likumu projektiem. 
Aktivitātes realizācijas termiņš 
pārcelts uz nākamo atskaites 
periodu

VM 
(MK, LR 
Saeima)

Mērķis – taisnīgums un solidaritāte

Periodiska dažādu 
sociāli ekonomisko 
grupu veselības 
rādītāju atšķirību 
novērtēšana.
(2004. – 2009.)

Veikti divi pētījumi 
par veselības rādītāju 
tendencēm.

Rezultāts daļēji sasniegts, jo 
speciāli pētījumi netika veikti, 
analizēti iepriekšējie dati.

CSP 
(EM, VM)

Mērķis – skolas vecuma bērnu un pusaudžu veselība

Pētījumi
par bērnu un pusaudžu 
veselību
(ieskaitot garīgo 
veselību).
(2004.–2009.)

Pētījumi par bērnu un 
pusaudžu veselību.

Rezultāts sasniegts, piedaloties 
PVO atbalstītajā Starptautiskajā 
skolēnu veselības paradumu 
pētījumā (HBSC) par skolas vecuma 
bērnu garīgo veselību.

VM 
(IZM)
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Mērķis – pieaugušo veselība, veselīgas un aktīvas vecumdienas

Alternatīvā aprūpe -
aprūpe mājās, dienas 
centros. (2004. – 2007.)

Atklāti vismaz 20 
dažādi alternatīvās
aprūpes centri.

Rezultāts daļēji sasniegts, 
izveidojot četrus dienas centrus 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Pašvaldības 
(LM)

No tabulā iekļautās informācijas redzams, ka sabiedrības garīgo veselību ietekmējošo aktivitāšu 
ieviešana līdz 2008. gadam izpildīta daļēji. Pilnībā plānotais rezultāts ir sasniegts Veselības un 
Izglītības ministrijas sadarbībā veiktajos bērnu un pusaudžu veselības pētījumos, daļējs rezultāts ir 
sasniegts 6 pasākumu izpildē. Trīs pasākumu izpildē ir sasniegts īstermiņa rezultāts, un aktivitātes 
ir vēl turpināmas. Līdz 2008. gadam rezultāts nav sasniegts par vispārējā mērķa izpildi Veselības 
aizsardzības likuma izstrādē, tāpēc termiņš par aktivitātes izpildi ir pārcelts uz nākamo atskaites 
periodu. Tabulā iekļautā informācija liecina, ka lielākā daļa aktivitāšu tiek veiktas, sadarbojoties 
vairākām ministrijām vai to institūcijām.

Viens no Sabiedrības veselības stratēģijā noteiktajiem rīcības virzieniem, kur nepieciešama garīgās 
veselības politikas plānošanā un ieviešanā starpdisciplināra un starpnozaru pieeja, ir pamatnostādņu 
„Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”40 izstrāde. Pamatnostādnes ir 
izstrādājusi Veselības ministrija sadarbībā ar veselības nozares institūcijām un starpnozaru atbalstu. 
Pamatnostādnēs būtiska vieta ierādīta starpnozaru un starpdisciplinārai sadarbībai, pateicoties 
kurai garīgā veselība un garīgās veselības aprūpe būtiski uzlabotos. Pamatnostādnēs nosauktas 
konstatētās problēmas, kas saistītas ar nepietiekamu sadarbību un koordinācijas trūkumu garīgās 
veselības interesēs, jo garīgās veselības un psihiatrijas jautājumi galvenokārt tiek risināti speciālistu 
vidū un garīgās veselības aprūpes dienests tiek veidots kā noslēgta sistēma. Nepietiekami tiek 
respektēts pakalpojumu lietotāju un viņu ģimenes locekļu viedoklis par dienestu, politikas 
principiem un mērķiem, tāpēc rodas sabiedrības stigmatizācija, tieši vai netieši tiek ignorētas un 
pārkāptas to cilvēku un ģimeņu tiesības, kuras dzīvo vai saskaras ar garīgās veselības problēmām. 
Analizējot garīgās veselības situāciju valstī, konstatēts, ka trūkst efektīvas sadarbības starp 
pašvaldībām, valsts iestādēm, nevalstiskām organizācijām, tiesībsargājošām institūcijām, izglītības 
un veselības aprūpes darbiniekiem. 

Pamatnostādnes problēmu risināšanā paredz iedzīvotāju iesaistīšanu ietekmju uz veselību 
izvērtēšanā, sabiedrības informētības veicināšanu par garīgās veselības jautājumiem, 
kas paaugstinātu sabiedrībā zināšanu līmeni, kliedētu mītus un aizspriedumus par garīgi 
slimām personām, integrētu personu ar garīgās veselības problēmām risināšanu sabiedrībā. 
Pamatnostādnes nosaka rīcības virzienus to īstenošanā, un viens no tiem ir izveidot sabiedrībā 
balstītas garīgās veselības aprūpes dienesta iestādes, kā arī norāda virkni citu starpdisciplināri 
un starpnozaru sadarbībā realizējamo aktivitāšu, kas nosauktas Sabiedrības veselības stratēģijas 
ieviešanas rīcības programmā.

2008. gadā tika rīkota starpinstitucionāla diskusija pamatnostādņu „Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadā” ieviešanas plāna izstrādei ar psihiatrisko slimnīcu vadītāju, Latvijas 
Psihiatru asociācijas pārstāvju un Veselības ministrijas pārstāvju piedalīšanos, taču līdz šim laikam 
plāns nav izstrādāts.

Starpnozaru sadarbības principi garīgās veselības uzlabošanas jomā ievēroti Labklājības ministrijas 

40  Pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, apstiprinātas 2008. gada 6. augustā ar MK 
rīkojumu Nr.468 http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file27442.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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izstrādātajā un 1998. gadā pieņemtajā koncepcijā „Vienādas iespējas visiem”,41 kuras mērķis ir 
iezīmēt pamatnostādnes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas visiem sabiedrības locekļiem veikt to 
lomu, kas ir normāla katram indivīdam atkarībā no vecuma, dzimuma, sociālajiem un kultūras 
faktoriem. Koncepcija ir izstrādāta, balstoties uz principiem, kas minēti ANO Deklarācijā par 
invalīdu tiesībām, Deklarācijā par garīgi atpalikušu personu tiesībām, Bērnu tiesību deklarācijā, 
ANO Paraugnoteikumos par vienlīdzīgām iespējām cilvēkiem ar invaliditāti, Eiropas Padomes 
rekomendācijā Nr.R (92) 6 (A Coherent Policy For the Rehabilitation of People with Disabilities) 
minētajiem pamatprincipiem. Labklājības ministrija 2009. gadā ir sagatavojusi Ziņojumu par 
koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2008. gadā.42 Vairāku koncepcijas uzdevumu 
izpilde ir saistāma ar sabiedrības garīgās veselības jautājumu risināšanu, iesaistot izpildē dažādas 
ministrijas un institūcijas. Informācija par plānotajām aktivitātēm, izpildē iesaistītajām institūcijām 
un to izpildi 2008. gadā  iekļauta tabulā.

Plānotā 
aktivitāte 

(izpildes gads)

Plānotais
rezultāts Izpilde

Atbildīgā 
institūcija 
(iesaistītās 

institūcijas)

Uzdevums – nodrošināt invalīdiem tiesības uz pielāgotu vidi un vienlīdzīgas iespējas

Nodrošināt 
informācijas 
sagatavošanu 
un izdošanu 
‘’vieglajā valodā’’ 
personām ar 
garīga rakstura 
traucējumiem.
(sākot ar 1999. g.)

Radītas iespējas personām 
ar garīga rakstura 
traucējumiem saņemt 
informāciju saprotamā 
veidā.
Izveidota institūcija 
materiālu sagatavošanai 
‘’vieglajā valodā’’ un 
izdošanai.
Sagatavoti speciālisti.

2008. gadā divās ministriju mājas lapās tika 
izveidota sadaļa „Viegli lasīt”, kurā iekļauta 
informācija par mērķiem, darbības jomām, 
aktualitātēm, ministru, kontaktpersonām un 
iespēju sazināties. Mājas lapā ievietots arī 
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti 
tiesībām tulkojums „vieglā valodā”.

IZM, LM

Plānotā 
aktivitāte 

(izpildes gads)

Plānotais
rezultāts Izpilde

Atbildīgā 
institūcija 
(iesaistītās 

institūcijas)

Uzdevums – nodrošināt invalīdu ekonomisko un sociālo aizsardzību

Izveidot dienas 
aprūpes centru 
tīklu cilvēkiem ar 
garīga rakstura 
traucējumiem.
(sākot ar 1999.g.)

Radītas iespējas cilvēkiem 
ar garīga rakstura 
traucējumiem integrēties 
sabiedrībā, attīstīt viņu 
potenciālu. Mainīta 
sabiedrības attieksme 
pret cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.
Izveidots dienas aprūpes 
centru tīkls, samazināts 
vietu skaitu specializētajos 
sociālās aprūpes centros.

Valstī ir izveidotas un darbojas astoņas grupu 
mājas (dzīvokļi) un piecas grupu mājas. 
2008. gadā centrus apmeklēja 1274 personas 
ar garīga rakstura traucējumiem. Klients 
var uzturēties dienas aprūpes centrā pilnu 
darbdienu, tiek sniegts atbalsts problēmu 
risināšanā.

LM,
Pašvaldības

41  Koncepcija „Vienādas iespējas visiem” pieņemta LR MK 1998. gada 30. jūnijā, http://www.lm.gov.lv/upload/normativie_akti/
koncepcija_viv.doc, (pēdējo reizi skatīta 09.11.2009.)
42  Ziņojums par koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2008. gadā, sagatavojusi Labklājības ministrija, http://
www.lm.gov.lv/text/1147, (pēdējo reizi skatīta 11.11.2009.)
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Nodrošināt 
veselības aprūpes 
pakalpojumu 
sniegšanu 
personām ar 
garīgās veselības 
traucējumiem.
(sākot ar 1999.g.)

Radītas iespējas psihiski 
slimiem cilvēkiem saņemt 
nepieciešamo palīdzību.

1. 2008. gadā noslēgti līgumi ar ārstniecības 
iestādēm, kas izvietotas visā Latvijas teritorijā, 
par valsts apmaksātu ambulatoro psihiatrisko 
palīdzību.
2. Izstrādātas pamatnostādnes “Iedzīvotāju 
garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. 
gadā”.
3. Izstrādāti metodiskie materiāli depresijas, 
pašnāvības risku, šizofrēnijas u.c. atpazīšanai 
un profilaksei.
4. Izstrādātas rekomendācijas: „Pašnāvību 
novēršana. Materiāls vispārējās prakses 
ārstiem”.

LM, VM,
Pašvaldības

Uzdevums – nodrošināt invalīdu tiesības uz juridisko aizsardzību

Izstrādāt 
programmas 
invalīdiem, kuri 
daļēji vai pilnīgi 
nespēj realizēt 
savas tiesības 
vai pārvaldīt 
savu īpašumu, 
citu tiesību 
aizsardzībai.
(sākot ar 1999.g.)

Izveidota sistēma, kas 
nodrošina invalīdu 
juridisko aizsardzību 
(personisko un īpašuma 
aizsardzību).
Pilnveidots Bāriņtiesu 
darbs.
Sagatavoti speciālisti.

2008. gadā Bāriņtiesu uzraudzības un 
metodiskās vadības departaments organizēja 
un novadīja  bāriņtiesu priekšsēdētāju 
zināšanu pilnveides seminārus ar Tiesībsarga 
biroja pārstāvju piedalīšanos.

TM, LM

Uzdevums – nodrošināt invalīdu tiesības uz juridisko aizsardzību

Nodrošināt 
invaliditātes 
aspekta 
iekļaušanu 
visos politikas 
veidošanas 
posmos.

Izveidota sistēma, kas 
nodrošina sadarbību starp 
valstiskajām institūcijām 
un sabiedriskajām 
organizācijām.

1. 2008. gadā organizēta konference 
„Pašvaldību un NVO sadarbība, tiesiskie 
aspekti”. 
2. 2008. gadā NVO iesaistītas sociālās 
iekļaušanas politikas veidošanā, nodrošināta 
iespēja NVO piedalīties lēmumu pieņemšanā 
augstākajā politiskajā valsts līmenī.
3. 2008. gadā izveidota  darba grupa 
„Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas 
„Par personu ar invaliditāti tiesībām” 
ratifikācijas sagatavošanai”, kuras darbā 
iesaistīti nozaru ministriju, LR Tiesībsarga, 
Latvijas plānošanas reģionu, sociālo 
partneru, kā arī personu ar invaliditāti 
pārstāvošo biedrību – Latvijas Cilvēku ar 
īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 
SUSTENTO, Invalīdu un viņu draugu apvienība 
APEIRONS, Atbalsta grupa pacientiem 
ar psihiskās veselības traucējumiem un 
to piederīgajiem „Gaismas stars”, Latvijas 
Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija”, Resursu 
centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
„Zelda”, Latvijas invalīdu biedrība.

Visas 
ministrijas, 

NVO
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Kopumā izvērtējot 2008. gadā paveikto, Ziņojumā secināts – lai gan rezultāti ir sasniegti, darbs 
pie vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas personām ar invaliditāti tomēr rit nepietiekami sekmīgi un 
konstruktīvi. Būtiskākais šķērslis koncepcijas īstenošanai ir finansējuma trūkums. Nepietiekama ir 
arī nozaru ministriju labā griba paātrināt integrācijas procesu personām ar invaliditāti, nekavējoties 
risinot gan identificētās praktiskās problēmas, gan novēršot juridiskās nepilnības. Lai sekmētu 
personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālo integrāciju, attīstītu pusceļa māju un grupu 
dzīvokļu tīklu, nepieciešama ciešāka un produktīvāka nozaru, ministriju un pašvaldību sadarbība. 

Labklājības ministrija ir izstrādājusi Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas 
pamatnostādnes 2005.–2015. gadam,43 kurš ir ilgtermiņa plānošanas dokuments desmit gadiem 
un kurā ir ietverti invaliditātes profilakses un invalīdu sociālās aizsardzības valsts politikas 
pamatprincipi, mērķi un prioritātes. Tā kā liela daļa invalīdu ir personas ar garīgās veselības 
traucējumiem, pamatnostādņu īstenošana būtiski ietekmēs sabiedrības garīgo veselību. 

Pamatnostādņu izstrādē ņemti vērā ar iedzīvotāju sociālās aizsardzības politiku saistīti aspekti 
– vienlīdzība un nediskriminācija (tostarp dzimumu līdztiesība). Sociālās aizsardzības politikas 
realizācijai ir nepieciešamas ne tikai Labklājības ministrijas, bet arī Veselības ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas koordinētas aktivitātes. 
Invaliditātes izraisīto seku mazināšanas politikā būtiski ir sadarbības, atbalsta un līdzdalības 
principi, kas paredz starpdisciplīnu un starpnozaru sadarbību gan politikas plānošanā, gan 
ieviešanā. Pēc pamatnostādņu akceptēšanas valdībā rīcības plānā ir izstrādāti konkrēti ieviešanas 
pasākumi, ar starpnozaru un starpdisciplināru speciālistu sadarbību šādos rīcības virzienos: 
invaliditātes profilakses pasākumu kompleksa attīstīšana un īstenošana; invaliditātes noteikšanas 
sistēmas pilnveide, izstrādājot jaunus invaliditātes noteikšanas kritērijus; invalīdu nodarbinātības 
veicināšana; invalīdu sociālās nodarbināšanas sistēmas pilnveidošana. 

Labklājības ministrija ir sagatavojusi Informatīvo ziņojumu par rīcības plāna invaliditātes un tās 
izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam izpildi,44 
kur sniegta informācija, ka invaliditātes profilakses pasākumu veikšana ir īstenošanas procesā, 
produktīvi sadarbojoties Labklājības un Veselības ministrijām. Tiek pilnveidota rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanas kārtība, kas noteiks, ka medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi tiek 
nodrošināti, nevis vadoties no diagnozes, bet gan atbilstoši personas veselības stāvoklim un ar to 
saistītiem funkcionēšanas ierobežojumiem, ņemot vērā personas rehabilitācijas potenciālu. Tiek 
optimizēta Veselības ministrijas struktūra, kas veic kontroli un datu apkopošanu par sniegtajiem 
veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, izdotajām darba nespējas lapām. 

Rīcības virziena – „invalīdu nodarbinātības veicināšana” – aktivitātes arī atrodas izpildes 
procesā. Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūra iespēju robežās aktīvi uzsākusi 
nodarbinātības veicināšanas pasākumus, tostarp personām ar garīgās veselības traucējumiem, 
attīstot jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas invalīdiem, ieviešot invalīdu vajadzībām 
atbilstošas apmācību metodes, piemēram, izstrādāta profesionālās piemērotības — profesionālā 
stresa un izdegšanas personības risku faktoru noteikšanas metodika, kas sniedz iespēju novērtēt 
invalīdu piemērotību profesijām un amatiem, kur nozīmīga īpašība ir stresnoturība, tādējādi 
mazinot iespējamos garīgās veselības traucējumu riskus.

Rīcības virzienā „invalīdu sociālās nodrošināšanas sistēmas pilnveide” Labklājības ministrija 
ierosinājusi grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā, kur noteikts jauns valsts sociālais pabalsts 

43  „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015. gadam”, http://polsis.mk.gov.lv/
LoadAtt/file43119.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
44  „Informatīvais ziņojums par rīcības plāna invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 
2005.–2015. gadam izpildi”, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file18613.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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„Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana”, kas būtiski ietekmē personas ar garīgās 
veselības traucējumiem; veikti atsevišķu LR MK noteikumu grozījumi, paaugstinot pabalsta apmēru 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. 

Darba grupas ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar citām ministrijām, Rīgas Domi un 8 
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izskatīti dažādi asistentu pakalpojumu saņemšanas un 
pakalpojumu apmaksas mehānismi. Daudzi rīcības virzieni ietver Labklājības, Veselības ministrijas 
un citu ministriju un institūciju sadarbību.

Labklājības ministrija izstrādājusi dokumentu „Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009. – 2013. gadam”,45 kas 
apstiprināts ar Ministru kabineta 2009. gada 5. marta rīkojumu Nr.157. Programma izstrādāta ar 
mērķi attīstīt personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus. 

Realizējot Programmas aktivitāti – sekmēt sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību – samazinātos 
pakalpojumu gaidīšanas laiks, aktivitāte varētu tikt īstenota, tikai sākot ar 2012. gadu, kad tai tiek 
plānots finansējums. Otras aktivitātes – uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti – īstenošanas 
rezultātā 650 klientiem tiktu nodrošināta kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana. Trešā aktivitāte –  attīstīt 
alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus – būtiski ietekmē garīgās veselības jomu, un tās īstenošanas 
rezultātā 2005.–2007. gadā izveidotas 15 grupu mājas (dzīvokļi). Pateicoties šīm  aktivitātēm, samazinās 
sociālās aprūpes centra pakalpojumu gaidīšanas laiks, palielinās to personu skaits, kas ir nodrošinātas 
ar kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī uzlabojas pieejamība alternatīviem sociālās 
aprūpes pakalpojumiem. 

Finanšu ministrija ir izstrādājusi dokumentu „Sociālās drošības tīkla stratēģija”,46 kas pieņemta ar LR MK 
2009. gada 8. septembra sēdes protokolu Nr.56, 78.§ ar darbības laiku no 2009. gada 1. oktobra līdz 
2011. gada 31. decembrim. Stratēģijas mērķis ir izstrādāt ārkārtas drošības pasākumu kopumu, kuru 
ieviešana nodrošinātu negatīvās sociālās ietekmes mazināšanu. Stratēģijā konstatēts, ka valsts pašreiz 
atrodas ekonomiskā recesijā, 2008. gadā iekšzemes kopprodukta kritums bija 4,6%, paredzams, ka tas 
turpinās samazināties 2009.–2010. gadā, un tikai 2011. gadā tiek prognozēta neliela izaugsme 1,5% 
apmērā, bezdarbs pieaug un palielinās trūcīgo personu skaits. Šajā situācijā Stratēģija nosaka drošības 
programmas dažādām nozarēm. Veselības aprūpes joma, ietverot arī personas, kas cieš no garīgās 
veselības problēmām vai atrodas to riska grupā, paredz, ka jānodrošina veselības aprūpes pamata 
pakalpojumu un pamata medikamentu pieejamība trūcīgajām personām šādos rīcības virzienos:
1. Kompensācijas mehānisma izveide trūcīgām personām noteiktās pacientu iemaksas segšanai, 

lai nesamazinātu veselības aprūpes pieejamību, nodrošinātu personas savlaicīgu vēršanos 
ārstniecības iestādē un personai vajadzīgo aprūpi. 

2. Zāļu kompensēšana trūcīgajiem pacientiem 100% apmērā, ja pacienta iegādāto zāļu 
līdzmaksājums kompensācijas sistēmā kalendārā gada laikā sasniedz 50 latu.

3. Kompensācijas mehānisma izveide trūcīgo pacientu viesnīcas izdevumu segšanai (uzturēšanās 
„slimnīcu viesnīcās”).

4. Mājas aprūpes nodrošināšana trūcīgajiem pacientiem ar smagām slimībām.
5. Stacionāro pakalpojumu koncentrēšana trūcīgajiem pacientiem ar garīgām slimībām, 

samazinot gultu skaitu, attīstot aprūpi dienas centros.
Finanšu ministrija, izstrādājot šo dokumentu, ir izteikusi savus priekšlikumus un redzējumus un 
izrādījusi gatavību iesaistīties starpnozaru sadarbībā noteiktā mērķa sasniegšanai.

45  „Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 
2009.–2013. gadam”, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file39342.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
46  „Sociālā drošības tīkla stratēģija”, http://www.lps.lv/images/objects/committee_files/p_files/6efdfb8806c6d353eec30bd8a2
503bdfSocialais_tikls.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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Politikas plānošanā par arodveselības nozari noteikti rīcības virzieni dokumentā „Vispārējā 
stratēģija – arodveselību visiem”47 ar mērķi līdz 2000. gadam turpināt uzlabot aroda veselības un 
drošības rādītājus. Stratēģija dod īsu situācijas analīzi, norāda uz nozīmīgākajām aroda veselības 
un drošības vajadzībām valsts un starptautiskā līmenī; kā arī izsaka priekšlikumus Pasaules 
Veselības organizācijas Strādājošo Veselības programmai. Politikas dokuments tiešā veidā neskar 
Latvijas situāciju un nenosaka konkrētus rīcības virzienus. Stratēģijā uzsvērts, ka darbs kļūst 
intensīvāks, prasa maksimālu uzmanību un koncentrēšanos, tādēļ jārūpējas par darba atbilstību 
strādājošā fiziskajām un garīgajām spējām, psihosociālo un organizatorisko jautājumu risināšanu. 
Aplūkojot darbu no psihosociālā viedokļa, aizvien lielāka nozīme piešķirama stresam un izsīkuma 
sindromam. Stress darba vietā ir atkarīgs no darba apstākļiem un strādājošā attieksmes pret to. 
Stresu un neapmierinātību ar darbu var izraisīt ne tikai ātrs darba temps, atbildība par veicamo 
darbu, pārmērīga slodze, bet arī tādi faktori kā mākslīgais apgaismojums, troksnis, vibrācija, 
mikroklimatisko parametru svārstības, ķīmisko faktoru klātbūtne, nepiemērota darba vieta, šauras 
telpas un novecojusi tehnika.

Darba devēja pienākumus par obligātajām veselības pārbaudēm Latvijā nosaka „Darba aizsardzības 
likums”.48 Kārtību, kādā veicamas obligātās veselības pārbaudes, nosaka 2009. gada 10. martā 
pieņemtie LR MK noteikumi Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”,49 kur garīgā 
veselība sakarā ar psihoemocionāliem faktoriem, psihiskām slimībām un uzvedības traucējumiem 
ir viens no kritērijiem, izvērtējot personas piemērotību konkrētu darba uzdevumu veikšanai. 

2006. gada 4. jūlijā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.564 ir apstiprināts Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 2007 – 2013.50 Nacionālais attīstības plāns ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa 
attīstības plānošanas dokuments, un tas tiek raksturots „kā kompass politiķiem, ierēdņiem un 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam”. Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus, parāda valsts un 
sabiedrības svarīgākos uzdevumus ceļā uz tālāku mērķi – pakāpenisku dzīves kvalitātes pieaugumu. 
Tā izstrādāšanā ir plaši pārstāvētas visas ministrijas, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas un 
sociālie partneri.

Viena no Nacionālā attīstības plāna sadaļām nosaka šādus veicamos uzdevumus cilvēka veselības 
jomā: 

1. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotajiem, attīstot veselības aprūpes 
infrastruktūru, jo īpaši pievēršot uzmanību primārajai veselības aprūpei un neatliekamajai 
medicīniskajai palīdzībai.

2. Ilgtermiņā nodrošināt un attīstīt cilvēkresursus veselības aprūpē.
3. Veidot sabalansētu valsts un indivīda atbildību par veselības saglabāšanu un tās uzlabošanu, 

veidot sabiedrībā izpratni par veselīgu dzīvesveidu un uzturu un iesaistīt sabiedrību cīņā pret 
atkarības slimībām (alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu 
atkarība).

4. Veicināt sabiedrībā integrētu garīgās veselības aprūpi (attīstīt sabiedrībā balstītu garīgās 
veselības dienestu un garīgās veselības jautājumu risināšanā iesaistīto pārvaldes institūciju 
sadarbību, izglītot sabiedrību par garīgo veselību un psihiskām slimībām).

5. Popularizēt profilaktisko pasākumu nozīmīgumu.
6. Pakāpeniski palielināt finansējumu veselības aprūpei un uzlabot iedzīvotāju informētību par 

iespējām saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.
47  „Vispārējā stratēģija – arodveselību visiem”, http://www.parks.lv/home/ioeh/WHO%20Strategija.doc, (pēdējo reizi skatīts 
11.11.2009.)
48  Darba aizsardzības likums, http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
49  LR MK noteikumi „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/darba_
aizsardziba/mk_219.doc, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
50  „Nacionālais attīstības plāns”, http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file44075.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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7. Veicināt jaunu, uz pierādījumiem balstītu ārstniecības metožu ieviešanu.
8. Attīstīt e-veselības risinājumus un informācijas tehnoloģiju izmantošanu.
9. Samazināt jaundzimušo un zīdaiņu (līdz 1 gada vecumam) mirstību.
10. Sekmēt iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu, aktīvu iesaistīšanos sporta nodarbībās.
11. Veicināt valsts un NVO, kas darbojas ar ģimenēm, bērniem, jaunatni, sociālās atstumtības riska 

grupām, tostarp HIV inficētām personām, sadarbību veselības aprūpes jomā.

Nacionālās attīstības plānā garīgās veselības jautājumi ir būtiski izcelti un iezīmē nepieciešamību 
veikt aktivitātes garīgās veselības uzlabošanai valstī, sadarbojoties daudzu uzdevumu izpildē. 
Par Nacionālā attīstības plāna īstenošanas gaitu dažādās nozarēs ekspertu darba grupas regulāri 
sagatavo un sniedz ziņojumus. Pēdējais darba grupas „Cilvēka labklājības kāpums” ziņojums par 
Nacionālā attīstības plāna ieviešanu iesniegts līdz 2008. gada 1. pusgadam.51 Ziņojumā konstatēts, 
ka NAP risināmā uzdevuma „veicināt sabiedrībā integrētu garīgās veselības aprūpi (attīstīt 
sabiedrībā balstītu garīgās veselības dienestu un garīgās veselības jautājumu risināšanā iesaistīto 
pārvaldes institūciju sadarbību, izglītot sabiedrību par garīgo veselību un psihiskām slimībām)” 
izpildei VM 2007. gadā veikusi piecus pasākumus, kas skar garīgās veselības aprūpes pakalpojumu 
uzlabošanu, rīkots starptautisks seminārs, veidotas publikācijas masu medijos par garīgās veselības 
veicināšanas jautājumiem, kā arī uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras mērķis ir 
iedzīvotāju uzmanības pievēršana konkrētiem garīgās veselības jomas jautājumiem ar mērķi 
samazināt izdarīto pašnāvību skaitu, kā arī mazināt sabiedrības aizspriedumus pret cilvēkiem ar 
garīgās veselības problēmām un sekmēt šo cilvēku integrāciju ikdienas vidē.

Šī risināmā uzdevuma izpildei turpmāk paredzēti tādi pasākumi kā pamatnostādņu „Iedzīvotāju 
garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” apstiprināšana (izpildīts – pamatnostādnes 
apstiprinātas 2008. gada 6. augustā ar LR MK rīkojumu Nr. 468) un ieviešanas uzsākšana. Ieviešot 
pamatnostādnes, tiks nodrošināta iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva garīgās veselības 
aprūpe un uzsākta pāreja no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītu garīgās veselības 
aprūpi; tiks turpinātas sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī ES fondu darbības programmas 
“Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3.2.1. aktivitātes “Veselības uzlabošana darba vietā, veicinot 
ilgtspējīgu nodarbinātību” īstenošanas rezultātā plānots atbalstīt veselības veicināšanas pasākumus, 
kas vērsti uz iedzīvotājiem darbaspēka vecumā.

Nacionālajā attīstības plānā veselība ir novērtēta kā viens no ikdienas dzīves svarīgākajiem 
resursiem, un labam iedzīvotāju veselības stāvoklim ir jābūt kā vienam no būtiskākajiem valsts 
mērķiem. Sevišķa vērība veltīta tam, ka „veselības stāvokļa uzlabošanai ir jābūt integrētai visās 
valsts rīcībpolitikās”.

Secinājumi

1. Garīgajai veselībai kā sabiedrības veselības neatņemamai sastāvdaļai Latvijā izstrādātajos 
veselības un citu nozaru politikas plānošanas dokumentos ir nozīmīga vieta.

2. Sabiedrības veselības un garīgās veselības politikas dokumentu izstrāde un to ieviešanas 
plānošana ir balstīta uz starpdisciplināru un starpnozaru principiem.

3. Arodveselības un drošības jautājumi garīgās veselības jomā noteikti galvenokārt obligāto 
veselības pārbaužu sakarā.

4. Nepietiekamas starpnozaru sadarbības dēļ garīgās veselības politikas ieviešanas produktivitāte 
bijusi zema. Aktivitātes bieži vien notikušas, neiekļaujot garīgās veselības riska grupu kā 
pasākuma vai aktivitātes mērķauditoriju.

5. Garīgās veselības aprūpe Latvijā ir samērā izolēta, institucionāli orientēta ar nepietiekami 

51  NAP, ekspertu darba grupas „Cilvēka labklājības kāpums” ziņojums par 2008. gada 1. pusgadu, http://www.nap.lv/lat/NAP_
istenosana/zinojumi/?doc=1134&page=, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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attīstītu sabiedrībā balstītu un alternatīvu aprūpes veidu attīstības un pakalpojumu 
saņemšanas iespējām.

6. Līdz šim nav pietiekamas virzības un attīstības Nacionālās attīstības plānā noteiktā uzdevuma 
izpildē – veicināt un attīstīt sabiedrībā integrētu garīgās veselības aprūpi un dienestu pārejā no 
institucionālās aprūpes un attīstīt iesaistīto pārvaldes institūciju sadarbību garīgās veselības 
jautājumu risināšanā. 

7. Recesijas izraisīto ierobežoto finanšu resursu apstākļos garīgās veselības aprūpes nākotnes 
attīstības perspektīvas tuvākajos gados vērtējamas kā pesimistiskas.

Rekomendācijas

1. Nepieciešama plašāka un vispusīgāka starpdisciplinārās un starpnozaru sadarbības principu 
izmantošana politikas dokumentos plānoto aktivitāšu ieviešanā.

2. Izstrādāt un apstiprināt pamatnostādņu “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. 
gadā” ieviešanas rīcības plānu, piešķirot tā īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

3. Arodveselības un drošības jomā garīgās veselības speciālistiem būtu veicami pētījumi un 
rekomendācijas izdegšanas sindroma, mobinga, bosinga un darbaspēka novecošanās sakarā.

4. Nākotnē, izstrādājot garīgās veselības politikas dokumentus, iesakāms integrēt analīzē arī citu 
nozaru plānotās aktivitātes, kurām ir ietekme uz garīgo veselību, un izvērtēt šo visu kopīgo 
aktivitāšu rezultātu.

3. VēRŠAnĀS PRET STIgMU Un DISKRIMInĀcIjU
Attiecināmie politikas dokumenti

Izvērtējot valsts pieņemtos politikas plānošanas dokumentus attiecībā uz stigmas un diskriminācijas 
izraisīto seku mazināšanu, var secināt, ka kopš 2005. gada ir pieņemtas vairākas koncepcijas, 
programmas, kā arī politikas pamatnostādnes, kas skar šo jomu.
Viens no nozīmīgākajiem pēdējiem valdības pieņemtajiem dokumentiem attiecībā uz personām 
ar garīgiem traucējumiem, kas aptver arī stigmas un diskriminācijas apkarošanu, ir Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.–2012. 
gadam, kura mērķis ir „uzsākt Konvencijas īstenošanu ar pašreiz pieejamajiem resursiem, veicot 
uzlabojumus un pilnveidojumus 2010.–2012. gadā, kas veicinātu Konvencijā nosprausto mērķu 
sasniegšanu.”52 Īstenošanas plānā ir iekļautas aktivitātes tuvākajiem trim gadiem, turklāt tādas, 
kuras neprasa papildu valsts budžeta līdzekļus. Izvērtējot šī brīža situāciju, Labklājības ministrija 
konstatējusi, ka „vislielākās grūtības Konvencijas īstenošanā sagādā pieejamības nodrošināšana,” 
attiecinot to ne tikai uz vides pieejamību, bet arī uz daudzām citām jomām.53

Konvencijas Īstenošanas plāns paredz vairākus pasākumus un uzdevumus, kurus plānots realizēt 
tuvākajos trīs gados. Īstenojot vienlīdzības veicināšanas un diskriminācijas mazināšanas uzdevumu, 
plānots „izvērtēt nepieciešamību visus ar diskrimināciju saistītos jautājumus regulēt vienā (t.s. ”jumta”) 
likumā”. Tāpat 2010. gadā ir plānots pieņemt grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nosakot, 
ka „atšķirīga attieksme pret patērētāju aizliegta arī personas invaliditātes dēļ”.54 Konvencijas Īstenošanas 
plāns paredz arīdzan aktivitātes izpratnes veidošanai, kas sevī ietver izglītojošu mācību organizēšanu 
pedagogiem par personām ar invaliditāti un to tiesībām, kā arī sabiedrības informēšanu par „personu 
ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām, t.sk. par personu ar garīga rakstura traucējumiem 

52  Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 2010.–2012. gadam 
(Ievads), http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3196, (pēdējo reizi skatīts 02.11.2009.)
53  Turpat, sadaļa: Situācijas raksturojums.
54  Turpat, sadaļa: Pasākumi un uzdevumi Konvencijas īstenošanai.



23

specifiskajām vajadzībām.”55 Vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai ir paredzēts lielākais 
aktivitāšu skaits, iekļaujot arī vides pielāgošanu personām ar garīgiem traucējumiem. Izglītības jomā 
tiek plānots veicināt „bērnu ar invaliditāti integrāciju pirmskolas, vispārizglītojošajās un profesionālajās 
izglītības iestādēs”. Savukārt nodarbinātības jomā plānots uzlabot personu ar invaliditāti nodarbinātības 
iespējas, kā arī iekļaut aktīvajā nodarbinātības pasākuma “Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, 
kvalifikācijas paaugstināšana un neformālās izglītības ieguve” ietvaros apmācību programmas, kuras 
būtu pieejamas arī personām ar invaliditāti.

Nozīmīgs politikas plānošanas dokuments attiecībā uz personām ar garīgiem traucējumiem ir 
2008. gadā pieņemtās Pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanā 2009.–2014. 
gadā”.56 Pamatnostādnes identificē vairākas problēmas, kas saistītas ar diskriminācijas un 
stigmatizācijas izraisītajām sekām. Kā vienu no šādām problēmām pamatnostādnes min vienotas 
statistikas par garīga rakstura traucējumiem trūkumu, ņemot vērā, ka daļa pacientu pēc palīdzības 
vēršas pie privāti praktizējošiem speciālistiem vai arī nemeklē profesionālu garīgās veselības 
aprūpes speciālistu palīdzību, baidoties no iespējamās stigmatizācijas un diskriminācijas.57 No 
attiecīgās problēmas arī iziet, ka „nozīmīga daļa pacientu ar nosacīti vieglākiem psihiskās darbības 
traucējumiem ārstē ģimenes ārsti, internisti, neirologi, jo pacientiem pieņemamāka un mazāk 
stigmatizējoša šķiet ārstēšana ārpus garīgās veselības aprūpes dienesta”.58 Lai risinātu attiecīgo 
situāciju, pamatnostādnes paredz stigmatizācijas, diskriminācijas un nevienlīdzības mazināšanu 
ar mērķi „mazināt sabiedrībā izveidojušos negatīvo attieksmi pret garīgās veselības aprūpes 
pakalpojumu lietotājiem un viņu radiniekiem” kā vienu no nozares politikas pamatprincipiem.59

2005. gadā tika pieņemtas „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 
2005.–2015. gadam”. Personu ar invaliditāti nodarbinātība, skatot to vienlīdzības principa izpratnē, 
ir minēta kā viens no būtiskajiem jautājumiem, ko aptver šīs pamatnostādnes. Analizējot šī brīža 
situāciju, pamatnostādnes konstatē, ka kopumā Latvijā uz 2005. gadu strādājošo invalīdu īpatsvars 
bija tikai aptuveni 10% no invalīdu kopskaita.60 Pamatnostādnes tāpat identificē problēmas, 
kas ir saistītas ar personu ar invaliditāti nodarbināšanu, secinot, ka „neviens normatīvais akts 
neparedz pēctecīgu un koordinētu pasākumu nodrošināšanu invalīdu profesionālās piemērotības, 
profesionālās apmācības, darbā iekārtošanas un darba saglabāšanas vai turpināšanas jautājumos.”61 
Tāpat Pamatnostādnes konstatē, ka „darba devēji nav ieinteresēti nodarbināt invalīdus. Trūkst 
izpratnes par nepieciešamajiem nosacījumiem invalīdu nodarbinātībai un līdzekļu darba vietu 
pielāgošanai atbilstoši invalīda vajadzībām.”62 

Pamatnostādnes definē vairākus politikas rezultātus (piemēram, sasniegt nodarbināto invalīdu 
skaita pieaugumu līdz 15%),63 kurus ir plānots sasniegt 10 gadu periodā, lai uzlabotu personu ar 
invaliditāti integrāciju darba tirgū. Veicinot pamatnostādņu īstenošanu, ar 2006. gada 19. jūlija 
Ministru kabineta rīkojumu Nr. 541 tika pieņemts Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku 
mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. – 2015. gadam.64  
No pamatnostādnēm, kā arī Rīcības plāna izriet, ka tiek plānota Invalīdu nodarbinātības likuma 
pieņemšana, kurā tiks iekļautas dažādas invalīdu nodarbinātību veicinošas programmas, 

55  Turpat.
56 Pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanā 2009.–2014. gadā”, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, 
(pēdējo reizi skatīts 02.11.2009.)
57  Turpat, 1.1. punkts. 
58  Turpat, 2.1.12. punkts.
59  Turpat, sadaļa: Politikas pamatprincipi, 3. princips.
60  „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015. gadam”, 1.3. punkts, http://polsis.
mk.gov.lv/view.do?id=1826, (pēdējo reizi skatīts 02.11.2009.)
61  Turpat, 2.3. punkts.
62  Turpat.
63  Turpat, 5.2., 5.5. punkti.
64  Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005.–2015. gadam,  http://
www.lm.gov.lv/serach/?search=R%C4%ABc%C4%ABbas+pl%C4%81ns+invalidit%C4%81tes+un+t%C4%81s+izrais%C4%AB
to+seku+mazin%C4%81%C5%A1anas+politikas+pamatnost%C4%81d%C5%86u+%C4%ABsteno%C5%A1anai+2005.-2015.
gadam&x=13&y=16, (pēdējo reizi skatīts 03.11.2009.)



24

piemēram, paredzot attīstīt un ieviest subsidētās nodarbinātības pasākumus invalīdiem, izdarīt 
grozījumus normatīvajos aktos un noteikt atbildīgo institūciju par invalīdu darba vietu novērtēšanu 
un aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem atbilstoši invalīda funkcionālo traucējumu veidam, 
kā arī citas aktivitātes.65 Tāpat tiek plānots attīstīt jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas 
invalīdiem jaunu, darba tirgū pieprasītu profesiju apguvei, ieviest invalīdu vajadzībām atbilstošas 
apmācību metodes, turpināt attīstīt subsidētās nodarbinātības pasākumus invalīdiem, kuriem 
nepieciešams īslaicīgs atbalsts viņu atgriešanai darba tirgū, kā arī citi pasākumi.66

Līdzās jau analizētajiem politikas dokumentiem, kas ir cieši saistīti ar veselības jomu, jāmin arī 
citu nozaru politikas dokumenti, kas paredz aktivitātes diskriminācijas un stigmas apkarošanā. 
Koncepcija „Vienādas iespējas visiem”67 ir izstrādāta laika periodam līdz 2010. gadam. Viens no 
Koncepcijas plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem attiecas tieši uz personām ar invaliditāti: 
„palielināsies invalīdu pašapziņa un pašnoteikšanās, tiks radītas iespējas invalīdiem justies kā 
pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem, nodrošinot cik vien iespējams pilnvērtīgu, neatkarīgu un labu 
dzīvi, ņemot vērā invaliditātes smagumu un invalīda vajadzības un vēlmes.”68 

Koncepcija iekļauj sevī dažādas nozares: veselību, izglītību, nodarbinātību, piemērotu vidi un 
sociālo drošību. Attiecībā uz izglītību Koncepcija min, ka 1998. gadā 63 speciālās izglītības 
iestādēs piedāvāja izglītību skolēniem ar 11 dažāda veida attīstības traucējumiem un saslimšanas 
gadījumos. Kopumā 1997./98. mācību gadā speciālajās izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu 
speciālajās klasēs mācījās 9943 bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem.69 
Apmēram astoņi tūkstoši bērnu, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, mācījās vispārējās izglītības 
iestādēs. Izvērtējot bērnu ar dažādiem traucējumiem integrāciju vispārizglītojošajās skolās, 
Koncepcijā secināts, ka „bērnu invalīdu integrācija vispārizglītojošajās skolās ir problemātiska šim 
darbam nepietiekami sagatavotu kvalificētu pedagogu trūkuma un invalīdiem nepielāgotas vides 
dēļ. Bērnu invalīdu integrāciju apgrūtina lielais bērnu skaits klasēs.”70 Ir konstatēti vairāki šķēršļi, kas 
kavē bērnu invalīdu integrāciju vispārizglītojošās skolās. Tas ir saistīts gan ar speciālo skolu sistēmu 
izstumšanu no sabiedrības, gan skolu inženiertehniskā nepiemērotība, gan vienādi noteiktais 
mācību ilgums, kas liedz bērniem ar speciālām vajadzībām maksimāli attīstīties. Tāpat nozīmīgs 
šķērslis ir nepietiekamais finansējums, kā arī fakts, ka izglītības sistēmā netiek realizēts princips 
„nauda seko klientam”.71 Attiecībā uz personu ar invaliditāti nodarbinātību Koncepcija konstatē 
līdzīgas problēmas, kas ir iekļautas jau pieminētajās Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas 
politikas pamatnostādnēs 2005.–2015. gadam.”72

Ņemot vērā konstatētās problēmas, tika noteikti vairāki risinājuma ceļi un veicamie pasākumi. 
Attiecīgi Koncepcija iekļauj uzdevumus bērnu ar invaliditāti integrācijai vispārizglītojošās skolās, kā 
arī dažādas ar nodarbinātības veicināšanu saistītas aktivitātes (piemēram, izveidot institūciju, kas 
pielāgotu darba vietu atbilstoši drošības vai darbības prasībām (kas izriet no darbinieka invaliditātes 
rakstura) un sekotu darbinieka adaptācijas procesam, kā arī izstrādāt mehānismu, kā ieinteresēt 
darba devēju nodrošināt invalīdiem atbilstošus darba apstākļus ).73 

65  „Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.–2015. gadam,” 6.3.2. punkts, http://polsis.
mk.gov.lv/view.do?id=1826, (pēdējo reizi skatīts 02.11.2009.)
66  Rīcības plāns invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādņu īstenošanai 2005. –2015. gadam, 3. 
punkts.
67  Koncepcija „Vienādas iespējas visiem,” http://www.lm.gov.lv/text/61, (pēdējo reizi skatīts 02.11.2009.)
68  Turpat, sadaļa: Mērķi.
69  Turpat, 3.2. punkts.
70  Turpat.
71  Turpat.
72  Turpat, 3.3. punkts.
73  Turpat, 4.3. punkts.
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Īstenotās aktivitātes stigmas un diskriminācijas apkarošanā

•	 Veicinot sabiedrības izpratni par garīga rakstura traucējumiem, Valsts aģentūra „Sabiedrības 
veselības aģentūra” (SVA)74 2007. gada augustā sagatavoja rokasgrāmatu par garīgo veselību, 
kas tika izplatīta iedzīvotājiem kopā ar laikrakstu „Diena”. Šajā pašā laikā (2007. gada rudenī) 
triju mēnešu garumā televīzijā tika pārraidīti videoklipi par pašnāvību novēršanu.75 Arī 2008. 
gadā SVA sagatavoja vairākus informatīvus materiālus par garīgiem traucējumiem un ar 
to saistītiem stereotipiem. Piemēram, SVA publiskoja materiālu „Neļauj pazust smaidam... 
depresijas atpazīšana, mīti un profilakse” 76 par depresijas simptomiem un ar to saistītiem 
aizspriedumiem. Līdzīgu bukletu SVA publicēja par šizofrēniju, tās atpazīšanu, mītiem un 
atbalstu šizofrēnijas slimniekam „Nebaidies un atbalsti”. Jāmin gan, ka minētie materiāli ir bijuši 
pieejami tikai mājas lapā un tika izplatīti atsevišķos semināros.77 no tā attiecīgi var secināt, ka 
minēto materiālu izplatība ir bijusi ierobežota un to ietekme uz sabiedrības viedokļa un 
attieksmes maiņu ir bijusi minimāla.

•	 Viena no nozīmīgākajām aktivitātēm, kas tikusi īstenota laika posmā no 2005. gada, veicinot 
darba tirgus pieejamību attiecībā uz personām ar garīgiem traucējumiem, ir jau minētais 
EQUAL projekts „Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba 
tirgū”, kas tika īstenots laika posmā no 2005. līdz  2007. gadam. Projekts tika realizēts ar 75% 
Eiropas Savienības finanšu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 25% Latvijas valsts atbalstu no 
valsts budžeta. Projektu īstenoja Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs sadarbībā ar Jelgavas 
slimnīcu “Ģintermuiža”, Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, bērnu psihoneiroloģisko 
slimnīcu “Ainaži”, Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, Vecpiebalgas psihoneiroloģisko slimnīcu, 
Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu, biedrību “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, Sabiedrības 
veselības aģentūru un biedrību „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”. 
Projekta finansējums bija Ls 385 659. Personas, kuras slimo ar psihiskām slimībām vai kurām 
ir konstatēti cita veida garīgi traucējumi, bija projekta tiešā mērķauditorija. Kopumā minētā 
projekta ietvaros strādāja 243 pacienti, no kuriem 178 ar psihisku saslimšanu, savukārt 65 ar 
garīga rakstura traucējumiem, pārsvarā atpalicību. Projekta ietvaros pacienti strādāja divus 
gadus, trīs stundas dienā. Dažādos darbos pacienti tika nodarbināti arī ārpus psihiatriskajām 
slimnīcām. Projektam beidzoties, pacientiem trīs mēnešus tika nodrošināta sociālā darba 
speciālists, iekārtojoties darba dzīvē.78 Projekta ietvaros tika izdots buklets „Darbs: Informācija 
psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem”. Savukārt darba devēju izpratnes veidošanai tika 
izveidota brošūra „Informācija darba devējiem: cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem 
nodarbināšana”.79

•	 Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) nodrošina iespējas personām ar invaliditāti pieteikties 
subsidētajām darba vietām. Šādā gadījumā darba devējiem ar NVA starpniecību ir iespējams 
uz noteiktu laiku saņemt valsts līdzfinansējumu mērķa grupu bezdarbnieku nodarbināšanai, 
vienlaikus piedāvājot šiem bezdarbniekiem iespēju apgūt darbam nepieciešamās 
profesionālās pamatprasmes un iemaņas.80 Jāatzīmē gan, ka, izvērtējot darba tirgus 
pieejamību personām ar invaliditāti EQUAL projekta ietvaros, eksperti 2007. gadā norādīja, 

74  Pamatojoties uz 2009. gada 29. jūlija Ministru kabineta rīkojuma Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts 
pārvaldes iestāžu reorganizāciju,” ar 2009. gada 1. septembri SVA ir beigusi pastāvēt.
75  Telefona intervija ar Valsts ekonomikas centra Sabiedrības veselības departamenta direktoru Māri Taubi, 06.11.2009.
76 Informācija pieejama Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapas arhīvā: http://sva.vi.gov.lv/lv/informatviem/, (pēdējo reizi 
skatīts 06.11.2009.)  
77  Telefona intervija ar Valsts ekonomikas centra Sabiedrības veselības departamenta direktoru Māri Taubi, 06.11.2009.
78  Taube M., Leimane-Veldmeijere I., Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju 
sekmēšana Latvijā, Rīga, 2007, 11. lpp.
79  Informācija pieejama Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapas arhīvā: http://sva.vi.gov.lv/lv/informatviem/, (pēdējo reizi 
skatīts 06.11.2009.)  
80  Labklājības ministrijas nodrošināta informācija, pieejama: http://www.lm.gov.lv/text/202, (pēdējo reizi skatīts 06.11.2009.)
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ka „NVA piedāvātie pasākumi (subsidētā nodarbinātība) nesniedz pietiekamu atbalstu. 
Šobrīd nodarbinātajiem cilvēkiem ar invaliditāti piešķirtie atvieglojumi ir salīdzinoši ļoti 
minimāli.” Lai attiecīgo situāciju mainītu, eksperti norādīja uz nepieciešamību veidot 
diskusiju par nodokļu politiku attiecībā uz personu ar invaliditāti nodarbināšanu un kvotu 
sistēmas ieviešanas nepieciešamību.81 

•	 Kopš 2009. gada Nodarbinātības Valsts aģentūra realizē aktīvo nodarbinātības pasākumu 
„Kompleksie atbalsta pasākumi”, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi 
atbalsta pasākumi” ietvaros.82 Minētā projekta ietvaros plānots veicināt to personu atgriešanos 
darba tirgū, kas ir īpaši pakļauti sociālās atstumtības riskam, tai skaitā arī personām ar 
invaliditāti (īpaši vēršot uzmanību uz darba vietu pielāgošanu). Projektā ir plānots nodrošināt 
kompleksus, savstarpēji saistītus atbalsta pasākumus, kas cita starpā paredz arī ergoterapeita 
konsultācijas personām, kurām noteikta invaliditāte, atbalstot pasākumu darba prasmju 
attīstībai darba vadītāja uzraudzībā līdz sešiem mēnešiem, kā arī pavadoņa, asistenta un 
surdotulka pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta invaliditāte.83 Kopumā 
komplekso atbalsta pasākumu ietvaros NVA plāno 2009. gadā sniegt palīdzību 2000 
problēmgrupu bezdarbniekiem.

Izmaiņas normatīvajā regulējumā

Kopš 1998. gada 6. novembra Latvijā ir spēkā Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļa, kas aizsargā 
cilvēka pamattiesības. Satversmes 91. pants paredz vispārējas diskriminācijas aizliegumu.84 
Savukārt Ārstniecības likums garantē īpašu aizsardzību personām ar garīgiem traucējumiem 
un nosaka, ka „psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka 
diskriminācijai”.85 Diskriminācijas aizliegumu nodarbinātības jomā, neatkarīgi no „personas rases, 
ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās 
vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem”,86 
nosaka Darba likums. Ar 2004. gada 22. aprīļa grozījumiem Darba likumā tika iekļauta norma, kas 
paredz darba vides pielāgošanas pienākumu invalīdu nodarbināšanas veicināšanai: „Lai veicinātu 
vienlīdzīgu tiesību principa ieviešanu attiecībā uz invalīdiem, darba devēja pienākums ir veikt 
pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai pielāgotu darba vidi, sekmētu invalīdu 
iespējas nodibināt darba tiesiskās attiecības, pildīt darba pienākumus, tikt paaugstinātiem amatā 
vai nosūtītiem uz profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, ciktāl šādi pasākumi 
neuzliek darba devējam nesamērīgu slogu.”87 Bērna tiesību vienlīdzības princips ir pasludināts 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, nosakot, ka bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem 
bērniem bez jebkādas diskriminācijas.88

Kopš 2005. gada Latvijā ir sperti vairāki soļi, lai uzlabotu personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību 
normatīvo regulējumu. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem ir ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti parakstīšana 2008. gada 18. jūlijā. 2009. gada 12. oktobrī tika pieņemts jau minētais 
„Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas plāns 
2010.–2012.  gadam”, kā arī 6. oktobrī MK apstiprināja un vēlāk iesniedza Saeimā likumprojektu par 

81  Taube M., Leimane-Veldmeijere I., Personu ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām nodarbinātības iespēju 
sekmēšana Latvijā, Rīga, 2007, 23. lpp.
82  Informācija pieejama Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā: http://www.nva.lv/index.php?cid=3#kompl, (pēdējo reizi 
skatīts 05.11.2009.)
83  Turpat.
84  Latvijas Republikas Satversme, 91. pants, pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980, (pēdējo reizi skatīts 04.11.2009)
85  Ārstniecības likums, 65. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108, (pēdējo reizi skatīts 04.11.2009.)
86  Darba likums, 7. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=26019, (pēdējo reizi skatīts 04.11.2009.)
87  Turpat, 7. panta trešā daļa.
88  Bērnu tiesību aizsardzības likums, 3. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096, (pēdējo reizi skatīts 04.11.2009.)
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Konvencijas ratifikāciju.89 
Attiecībā uz reģionālajiem cilvēktiesību aizsardzības dokumentiem nozīmīgs solis ir ES direktīvas 
2000/78/EC (Nodarbinātības direktīva), kas nosaka kopēju sistēmu vienādai attieksmei 
nodarbinātībā un profesijās, pilnīga pārņemšana līdz 2006. gada beigām. Ieviešot ES direktīvu 
2000/43/EC (Rasu direktīva), 2008. gada 19. jūnijā tika pieņemti Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
grozījumi, kas paredz atšķirīgas attieksmes aizliegumu patērētāja dzimuma, rases vai etniskās piederības 
dēļ.90 Diemžēl minētie grozījumi neiekļāva atšķirīgas attieksmes aizliegumu patērētāja invaliditātes dēļ, 
un vēl šobrīd Patērētāju tiesību aizsardzības likums šādu aizliegumu neparedz. Līdzīga rakstura problēma 
ir konstatējama Izglītības likumā, kas paredz tiesības iegūt izglītību „neatkarīgi no mantiskā un sociālā 
stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās 
un dzīvesvietas”.91 Invaliditāte kā pamats diskriminācijas aizliegumam izglītības jomā nav noteikts.

Normatīvajā regulējumā, kas ir saistīts ar personām ar garīgiem traucējumiem, ir identificējamas vēl 
arī citas nozīmīgas problēmas; kā viena no aktuālākajām ir jāmin personas rīcībspējas atņemšanas 
un atjaunošanas kārtība. Minēto jautājumu Latvijā regulē 1937. gadā pieņemtais Civillikums, 
kura apakšnodaļa, kas paredz rīcībspējas atņemšanu, laika posmā kopš Civillikuma pieņemšanas 
brīža nav grozīta.92 Ņemot vērā pagājušā gadsimta 30. gadu izpratni par personām ar garīgiem 
traucējumiem, Civillikums paredz tikai pilnīgas rīcībspējas atņemšanu, saistot to ar personām 
nepieciešamo aizsardzību. Rīcībspēja tiek atņemta uz nenoteiktu laiku, neparedzot rīcībspējas 
statusa periodisku pārskatīšanu. Procesu par rīcībspējas atņemšanu tiesai var lūgt ierosināt 
vairākas personas: attiecīgās personas ģimenes locekļi, prokuratūra, kā arī „katra sveša persona, 
kas pierādījusi savu interesi lietā”.93 Izvērtējot tiesu praksi lietās par rīcībspējas atņemšanu, var 
konstatēt, ka bieži vien process tiesā tiek ierosināts gan pēc kaimiņu, gan arī radinieku, kuriem ir 
kāda interese attiecībā uz personas īpašumu, lūguma. Atņemot personai rīcībspēju, tiek ne tikai 
ierobežotas tās tiesības slēgt jebkādus līgumus (tai skaitā darba līgumu vai laulību līgumu),94 tāpat 
personai tiek liegtas tiesības uz īpašumu,95 tiesības vēlēt,96 būt par aizgādni bērnam,97 kā arī adoptēt 
bērnu.98 Personas rīcībspējas atjaunošana ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja „tiesa garā slimo 
atzinusi par izveseļojušos, t.i., ‘rīcības spējīgu’”. 99 Šāds likuma formulējums rīcībspējas atjaunošanu 
faktiski padara par neiespējamu, jo vairumā gadījumu persona pilnībā neizveseļojas no slimības, 
kā arī atsevišķos gadījumos (piemēram, personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem) nav 
nemaz slimības, no kuras izveseļoties. Jāatzīmē, ka Latvijā laika posmā no 2006. līdz 2009. gada 
30. jūnijam kopumā rīcībspēja ir atjaunota astoņām personām, savukārt šajā pašā laika posmā 
rīcībspēja ir atņemta 981 personai.100

Izvērtējot minētās likuma normas, kā arī ierobežojumus, ko tās paredz, var secināt, ka persona, 
kurai ir atņemta rīcībspēja, būtībā tiek pilnībā izstumta no sabiedrības, kļūstot visās dzīves jomās 
atkarīga no aizgādņa pieņemtajiem lēmumiem. Šī brīža Civillikuma regulējumā var saskatīt 
diskriminējošu attieksmi starp tām personām, kurām ir garīgi traucējumi un ir atņemta rīcībspēja, 

89   Ministru kabineta rīkojums Nr. 693 „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
īstenošanas plānu 2010.–2012. gadam”, pieņemts 12.10.2009., http://www.likumi.lv/doc.php?id=199220, (pēdējo reizi skatīts 
05.11.2009.)
90  Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, 3. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=177913, (pēdējo 
reizi skatīts 05.11.2009.)
91  Izglītības likums, 3. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
92  LR Civillikums, Ģimenes tiesību daļa, http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
93  Turpat, 359. pants.
94  Turpat, 1405. pants.
95  Turpat, 361. pants.
96  Saeimas vēlēšanu likums, 2. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=35261, (pēdējo reizi skatīts 06.11.2009.) 
97  LR Civillikums, Ģimenes tiesību daļa, 242. panta pirmā daļa., http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223, (pēdējo reizi skatīts 
05.11.2009.)
98  Turpat, 163. pants.
99  Turpat, 364. pants.
100  Tiesu administrācijas 17.09.2009. sniegtā informācija. Pieejama RC „Zelda”.
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un starp tām, kurām, pastāvot līdzīgiem garīgiem traucējumiem, nav atņemta rīcībspēja. Minētās 
Civillikuma normas neatbilst ne tiem cilvēktiesību standartiem, kurus nosaka Eiropas Padomes 
rekomendācijas,101 ne arī ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantam. Savu 
vērtējumu līdzīga rakstura normatīvajam regulējumam ir sniegusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa 
(ECT) lietā P.V. Štukaturovs pret Krieviju,102 atzīstot, ka pilnīga rīcībspējas atņemšana uz neierobežotu 
laiku ir personas tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību pārkāpums. Šobrīd ECT turpina izskatīt 
līdzīga rakstura sūdzības, kas ir iesniegtas pret Bulgāriju un Lietuvu.

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedoklis

Lai uzzinātu pašu psihiatrijas pakalpojumu lietotāju viedokli attiecībā uz stigmatizācijas un 
diskriminācijas izpausmēm pēdējos gados, 2009. gada laikā RC „Zelda” organizēja vairākas tikšanās 
ar psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem. Diskusijās tika uzdoti vairāki jautājumi par tām izmaiņām 
sabiedrībā, ko personas ir izjutušas kopš 2005. gada.

Sarunā par to, cik lielā mērā psihiatrijas pakalpojumu lietotāji izjūt stigmatizācijas un diskriminācijas 
mazināšanos, personas norādīja, ka lielas izmaiņas nav novērojušas. Psihiatrijas pakalpojumu 
lietotāji neizjūtot, ka tiktu vairāk uzņemti sabiedrībā, un nereti saskaras ar negatīvu attieksmi, 
bieži pat no draugu un ģimenes puses. Piemēram, kāda diskusijas dalībniece norādīja, ka ir bijuši 
gadījumi, kad viņu nevēlas laist pilnā autobusā, jo cilvēkiem esot bail, kad viņa uzrādot invaliditātes 
apliecību. Tāpat diskusijas dalībniecei draugi ir teikuši, ka nopirkšot autobusa biļeti, lai tikai viņa 
neuzrādot invaliditātes apliecību. Savukārt kāda cita diskusijas dalībniece norādīja, ka visvairāk viņu 
satraucot tas, kā viņas slimība (šizofrēnija) un ar to saistītā stigma atsaucas uz viņas bērniem. Šobrīd 
abi bērni esot tādā vecumā, kad viņiem ir parādījušās „otrās puses”, un paciente pauda bažas, kā par 
to informēt bērnu partnerus. Atsevišķi psihiatrijas pakalpojumu lietotāji norādīja, ka izjūt lielu ģimenes 
atbalstu, savukārt citi norādīja, ka viņu ģimenes locekļi joprojām netic, ka vainojama ir garīgā saslimstība, 
un saka, ka persona ir vienkārši slinka vai arī simulē. Jautāti, vai ir jūtama kāda atšķirība attieksmē Rīgā 
un mazākās pilsētās vai laukos, diskusijas dalībnieki norādīja, ka Rīgā esot sajūta, ka „vismaz kaut kas 
notiekot”. Pēdējā laikā saistībā ar valstī pastāvošo krīzi vairāk esot pamanītas dažādas sabiedriskas 
aktivitātes pozitīvas domāšanas veicināšanai, kā arī informācija par pašnāvībām un depresiju.

Dažāda attieksme uz diskusiju aicinātajiem psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem bija pret 
nodarbinātības jomu. Aptuveni puse no pacientiem bija strādājošie un izteicās ļoti labvēlīgi par 
saviem darba devējiem, norādot, ka viņi ir ļoti saprotoši un atsaucīgi. Lielākā daļa no personām strādā 
privātajā sektorā, un darba devēji ir informēti par darbinieku garīgās veselības traucējumiem.103 
Viena sarunas dalībniece, kura ir nodarbināta publiskajā sektorā (auklīte bērnudārzā), sacīja, ka nav 
neko teikusi darba devējam par slimību, jo „kurš gan tad gribētu, lai viņa strādā ar maziem bērniem”. 
Cits diskusijas dalībnieks minēja, ka 1992./93. gadā viņam esot bijusi otrā invaliditātes grupa, kad 
darba devējs to esot ieraudzījis, nekādu darbu neesot devis. 

Attiecībā uz pieeju augstākajai izglītībai – viena no psihiatrijas pakalpojumu lietotājām norādīja, ka esot 
mēģinājusi stāties Sabiedrības integrācijas aģentūras mācību programmā, taču veselības stāvokļa dēļ 
nav varējusi nokārtot eksāmenus un tagad viņai esot jāgaida pieci gadi, lai varētu mēģināt vēl vienu reizi. 
Kopumā izskanēja pacientu viedoklis, ka labi, ja izglītība ir iegūta jau pirms slimības, jo pēc tam esot ļoti 
grūti vēl ko apgūt.

101  Eiropas Padomes Rekomendācija Nr. (99)4 Par principiem attiecībā uz rīcībnespējīgo pieaugošo tiesisko aizsardzību, Eiropas 
Padomes Rekomendācija Nr. (2004)10 Attiecībā uz personu ar garīgiem traucējumiem cilvēktiesību un cieņas aizsardzību.
102  Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums lietā P.V.Štukaturovs pret Krieviju., 27.06.2008, Nr. 44009/05. Spriedums latviešu valodā 
pieejams: http://www.zelda.org.lv/?cat=94&lang=lv, (pēdējo reizi skatīts 06.11.2009.)
103  Svarīgi ir ņemt vērā, ka diskusijā piedalījās aktīvākie psihiatrijas lietotāji, kas jau ilgstoši iesaistās dažādās sabiedriskās 
aktivitātēs.
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Jāuzsver, ka saskaņā ar Eurobarometer 2009. gadā veikto pētījumu “Diskriminācija Eiropas Savienībā” 
invaliditāti kā visizplatītāko diskriminācijas iemeslu min 64 procenti Latvijas aptaujāto, kas to 
ierindo otrajā vietā uzreiz pēc diskriminācijas uz vecuma pamata.104

Secinājumi

1. Diskusijas ar psihiatrijas pacientu lietotājiem apliecināja, cik liela nozīme ir ģimenes, 
apkārtējo cilvēku un sabiedrības izpratnei par garīgās veselības traucējumiem, to izpausmēm 
un ārstēšanu. Bailes no iespējamas stigmatizēšanas var veicināt personu ar garīgiem 
traucējumiem noslēgšanos, norobežošanos no sabiedrības, kā arī mazināt to vēlmi izmantot 
valsts nodrošinātos pakalpojumus un iniciatīvas, piemēram, tādās jomās kā ārstēšana vai 
nodarbinātība.

2. Izvērtējot īstenotās informatīvās aktivitātes attiecībā uz stigmas un diskriminācijas mazināšanu, 
var secināt, ka, neraugoties uz pozitīvi vērtējamo izpildījumu, materiālu izplatība ir bijusi 
ierobežota un to ietekme uz sabiedrības viedokļa un attieksmes maiņu ir bijusi minimāla 
(esošās aktivitātes ir bijušas jūtamas lielākoties tikai Rīgā, bet ne citos Latvijas reģionos).

3. Neraugoties uz īstenotajām aktivitātēm nodarbinātības jomā, nodarbināto personu ar 
invaliditāti īpatsvars joprojām ir samērā zems.

4. Saskaņā ar Latvijā spēkā esošo normatīvo regulējumu ir iespējama tikai pilnīga rīcībspējas 
atņemšana bez periodiskas pārskatīšanas garantijām. Personas, kurām rīcībspēja tiek atņemta, 
faktiski tiek pilnībā izstumtas no sabiedrības, liedzot tām iespēju pieņemt ar viņu dzīvi saistītus 
nozīmīgus lēmumus. Kopumā izvērtējot rīcībspējas atņemšanas un atjaunošanas kārtību, var 
secināt, ka tā neatbilst starptautiski noteiktajiem cilvēktiesību standartiem, kas ir saistoši arī 
Latvijai.

Rekomendācijas

1. Lai veicinātu personu pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, nepieciešams ne 
tikai izvērtēt aktivitātes, kas veidotu dažādu pakalpojumu un nozaru pieejamību personām 
ar garīgiem traucējumiem. Tikpat nopietni ir nepieciešams domāt par to, kā mazināt 
stigmatizējošu un diskriminējošu attieksmi, lai personām būtu vēlme un motivācija attiecīgos 
pakalpojumus izmantot.

2. Dažādu informatīvu materiālu sagatavošana var pozitīvi ietekmēt sabiedriskās domas maiņu, 
taču būtu jāpievērš lielāka uzmanība to izplatīšanai, lai sasniegtu iespējami lielāku personu 
skaitu (it īpaši dažādos Latvijas reģionos un mazpilsētās). 

3. Attiecībā uz nodarbinātības veicināšanu būtu jāveido diskusijas par nodokļu politiku attiecībā 
uz personu ar invaliditāti nodarbināšanu un kvotu sistēmas ieviešanas nepieciešamību.

4. Lai novērstu personu ar garīgiem traucējumiem diskrimināciju izglītības un privātajā jomā, 
būtu nepieciešams veikt grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kā arī Izglītības 
likumā, definējot invaliditāti kā vienu no pamatiem diskriminācijas aizliegumam.

5. Ņemot vērā Eiropas Padomes rekomendācijas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, kā arī ANO 
Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, nepieciešams pārskatīt un grozīt Civillikuma 
normas, kas paredz tikai pilnīgu rīcībspējas atņemšanu bez periodiskas pārskatīšanas kārtības. 
Tāpat nepieciešams izvērtēt Civilprocesa likuma normas, kuras regulē rīcībspējas atjaunošanas 
kārtību.

104  Ziņa no ziņu portāla “LETA” - “Pētījums: Latvijā visizplatītākā ir vecuma diskriminācija, 09.11.2009., pieejama: http://www.
nap.lv/lat/attistibas-planosana/iesakam_izlasit/?doc=1550, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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4. AKTIVITĀŠU VEIcInĀŠAnA 
 MAZAIZSARgĀTo gRUPU ATbALSTAM
Politika, normatīvie akti un īstenotās aktivitātes attiecībā uz bērniem ar garīgiem traucējumiem

Mazaizsargātās grupas – bērni, pusaudži un vecie ļaudis – veido ievērojamu daļu no personām 
ar garīgās veselības problēmām. Kopumā šīs grupas veido 36 – 37% no visiem reģistrētajiem 
pacientiem. Dati rāda, ka laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam kopumā bērnu īpatsvars starp 
visiem pacientiem ar garīgās veselības problēmām samazinās, bet par 65 gadiem vecāku personu 
– pieaug. Tajā pašā laikā valsts politika attiecībā uz veciem cilvēkiem nav tik izteikta un šī grupa 
specifiski netiek īpaši akcentēta.

Aktīvā aprūpē esošo unikālo pacientu ar garīga rakstura traucējumiem skaits105,106

Kopējais reģistrēto 
pacientu skaits 

vecuma grupā (%)

Pirmreizējie paci-
enti (%)

Kopējais reģistrēto 
pacientu skaits ve-

cuma grupā (%)

Pirmreizējie pacienti 
(%)

Vecuma 
grupa 2007. gads 2007. gads 2005. gads 2005. gads

0-19 18,6 32,7 21,71 36,8

65 un 
vairāk 18,2 26,8 16,1 23,57

Īpaša valsts uzmanība tiek veltīta bērnu tiesību aizsardzībai un bērniem paredzēto visa veida 
pakalpojumu nodrošināšanai. Jau kopš 1998. gada Latvijā ir spēkā Bērnu tiesību aizsardzības 
likums.107 Likums pasludina, ka bērna tiesības un intereses ir prioritāras un visām darbībām attiecībā 
uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas 
vai citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri ir 
jānodrošina bērna tiesības un intereses. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka valsts un pašvaldības pienākumus palīdzēt bērnam. Ja 
vecāku un bērna attiecības nenodrošina bērna attīstībai labvēlīgu vidi vai bērns ir hroniski slims, 
pašvaldība palīdz ģimenei, nodrošinot psihologa, sociālā pedagoga vai cita speciālista konsultāciju, 
izraugās bērnam atbalsta ģimeni vai uzticības personu, kura palīdz noregulēt bērna un vecāku 
savstarpējās attiecības.  Valsts un pašvaldības sniedz atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības 
nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna 
fizisko attīstību un radošo darbību, gādā par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus 
pakalpojumus.

Saskaņā ar likumu bērnam, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu 
lietošanas dēļ, nodrošināma obligāta ārstēšana un sociālā rehabilitācija Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā. Valsts budžetā tam atvēlami līdzekļi. Gadījumā, kad bērns vai viņa vecāki nepiekrīt 
obligātajai ārstēšanai, to veic, ja saņemta bērna dzīvesvietas bāriņtiesas piekrišana.

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērns nedrīkst lietot narkotiskās, psihotropās, 

105 Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2007. Statistikas gadagrāmata, 8. izdevums,  http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20veseliba/
gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
106 Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2005. gadā, http://www.rpnc.lv/lv_publik/2005.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
107  Bērnu tiesību aizsardzības likums, pieņemts Saeimā 1998. gada 19. jūnijā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096,  (pēdējo 
reizi skatīts 09.11.2009.) 
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toksiskās un citas apreibinošas vielas. Bērns ir aizsargājams no narkotisko, psihotropo, toksisko 
un citu tādu apreibinošu vielu lietošanas, kurām ir negatīva ietekme uz organismu, no šādu vielu 
izgatavošanas, tirdzniecības un jebkāda veida izplatīšanas. Bērnam, kurš ir noziedzīga nodarījuma, 
ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai 
cieņu aizskarošas darbības upuris,  bez maksas sniedzama nepieciešamā palīdzība, lai viņš atgūtu 
fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Šādai ārstēšanai un reintegrēšanai jānotiek 
bērna veselībai, pašcieņai un godam labvēlīgā vidē, rūpīgi sargājot bērna intīmo noslēpumu. 

Bērnu tiesību aizsardzību Latvijā nodrošina gan LR Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību departaments, 
gan Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību inspekcija, kas veic regulāras pārbaudes vizītes 
dažādās institūcijās, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem. 

2008. gada maijā Saeima pieņēma grozījumus Ārstniecības likumā108 un tas tika papildināts ar 
normu, kas nosaka, ka grūtnieces un bērna veselības aprūpe ir prioritāra. Ministru kabinets ir 
noteicis, ka ārstniecības iestādēm ir pienākums sniegt veselības aprūpes pakalpojumus prioritāri 
bērniem un grūtniecēm.109 Tomēr, neskatoties uz šīm normām un to, ka valsts virza savu politiku par 
labu bērna interesēm, nav īstas skaidrības par to realizāciju un praktisko lietojumu, ikdienā saņemot 
garīgās veselības aprūpes pakalpojumus. 

Pētījumi
 
2008. gadā Sabiedrības veselības aģentūra izdeva brošūru „Veselība un psihoemocionālā labklājība 
skolas vecuma bērniem”.110 Šajā publikācijā, balstoties uz skolēnu veselības paradumu pētījuma 
datiem,111 tika analizēti trīs veselību raksturojoši indikatori: veselības pašvērtējums, apmierinātība 
ar dzīvi un subjektīvās veselības sūdzības. Dažāda rakstura psihoemocionāli traucējumi arī pieder 
pie veselības kā labklājības indikatoriem. Aptaujas dati liecināja, ka pēdējo sešu mēnešu laikā 
kopš pētījuma veikšanas 2005./2006. gadā aizkaitināmību vai sliktu garastāvokli vismaz reizi 
nedēļā ir izjutuši 50,8% zēnu un 64,2% meiteņu. Tāpat meiteņu īpatsvars ievērojami pārsniedza 
zēnu īpatsvaru sūdzībās par nervozitāti un nomāktību. Ziņojumā tika analizēts skolēnu īpatsvars 
ar vairākām subjektīvām veselības sūdzībām biežāk kā vienu reizi nedēļā. Salīdzinājumā ar citām 
pētījuma dalībvalstīm Latvijas skolēnu īpatsvars ar vismaz divām subjektīvām veselības sūdzībām 
biežāk nekā reizi nedēļā bija nedaudz virs vidējā šī pētījuma dalībvalstu rādītāja visās trijās vecuma 
grupās un gandrīz divreiz vairāk nekā Austrijā.

2009. gada maijā LR Tiesībsarga birojs publicēja pētījumu „Vardarbība jeb mobings Latvijas skolās”, 
kura ietvaros tika konstatēts – lai gan Latvijā „nav vienota noteikta plāna mobinga novēršanai un 
apkarošanai, daļā skolu ir ieviesta prakse, kā šādos gadījumos rīkoties, iesaistot bērnu vecākus, 
skolas atbalsta personālu un nepieciešamības gadījumā arī policiju”. Tika konstatēts, ka pedagogiem 
trūkst pieredzes mobinga atpazīšanā un izpratnes, kā rīkoties konfliktsituāciju gadījumos.112 

108  Grozījumi Ārstniecības likumā, pieņemti Saeimā 2008. gada 8. maijā, http://www.likumi.lv/doc.php?id=175922&from=off, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
109  Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi Nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”,  
135.9. punkts, http://www.likumi.lv/doc.php?id=150766&version_date=01.11.2009&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
110  Brošūra aplūkojama http://www.sva.lv/files/datu%20analize/hbsc_psihoemoc_veseliba.pdf, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
111  Angliski – The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Pētījums ir starptautisks, un tajā 2005./2006. gadā piedalījās 
41 dalībvalsts. Pētījumu atbalsta Pasaules veselības organizācija.
112  Zanda Rūsiņa, Vardarbība jeb mobings Latvijas skolās, LR Tiesībsarga birojs, 2009. gada maijs, http://www.tiesibsargs.lv/lat/
petijumi_un_viedokli/petijumi/?doc=594, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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Palīdzības iespējas bērniem krīzes situācijās

2006. gada 1. februārī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā darbību sāka Bērnu un pusaudžu 
Uzticības tālrunis – 80006008. To izveidoja ar mērķi sniegt bērniem un pusaudžiem psiholoģiska 
rakstura palīdzību, kā arī rast atbalstu krīzes situācijās. Uzklausīt, atbalstīt bērnus un pusaudžus, 
palīdzot viņiem risināt dažāda rakstura jautājumus un dzīves situācijas ir pats svarīgākais Uzticības 
tālruņa darbības uzdevums. Uzticības tālrunis ir viena no Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas struktūrvienībām, kur ir iespēja saņemt padomu, kā rīkoties sarežģītā situācijā vai iegūt 
atbalstu grūtībās nonākušam bērnam. 

Zvanu uz Uzticības tālruni uzklausa psihologi. Bērni un pusaudži uz Uzticības tālruni var zvanīt ik 
darba dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 23:00, kā arī sestdienās no 08:00 līdz 22:00 un svētdienās no 
10:00 līdz 22:00. Uzticības tālrunis ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā 
telefona.113

Psihologu pieejamība skolās

2005./2006. mācību gadā vairāk nekā pusē no visām Latvijas reģionu vispārizglītojošajām skolām 
bija izglītības jeb skolu psihologi. Latvijā 2006. gadā bija  974 vispārizglītojošās skolas. Psihologi 
2005./2006. mācību gadā bija 543 skolās, bet nebija apmēram 440 skolās. 114 

Līdz 2008. gada 22. decembrim tika noteikts, ka uz katriem 500 vispārizglītojošās skolās 
izglītojamajiem ir viens psihologs. Pašvaldība nosaka konkrēto psihologu skaitu. 2008. gadā Latvijā 
no 958 dienas skolām 614 skolās ir pieejams psihologs (482,28 štata vienību likmes). Vidēji valstī 
uz katriem 520 vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem ir viens psihologs.115 Kopš 2006. gada skolu 
skaits, kurās ir psihologs, ir pieaudzis par  71 skolu.

Valdība ir noteikusi, ka skolas vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, 
psihologs, speciālais pedagogs) darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 15 
procentu no saņemtās mērķdotācijas (15. punkts).116 Saasinoties ekonomiskai krīzei, izskanējuši 
viedokļi, ka pirmie, kas cietīs, varētu būt logopēdi un skolu psihologi. Šādu iespēju vēl pastiprina 
normatīvo aktu grozījumi,117 iepriekš, piemēram, bija noteikts, uz cik skolēniem nepieciešams 
psihologs, logopēds, pagarinātās dienas grupas pedagogs, speciālais pedagogs, taču 2008. gada 
decembrī šis nosacījums tika svītrots.118

Izglītības iespējas bērniem ar garīga rakstura traucējumiem 

2008. gadā valstī bija 63 speciālās izglītības iestādes. Šajās skolās mācījās 9202 skolēni, t.i., 2,7% no 
kopējā skolēnu skaita valstī. 2008. gadā valstī bija 40 speciālās izglītības iestādes, kurās mācījās 4586 
bērni ar garīgās attīstības traucējumiem un 23 speciālās izglītības iestādes, kurās mācījās 3184 bērni ar 

113  http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
114  Aptuveni pusē no Latvijas reģionu vispārizglītojošajām skolām nav psihologu, 19.01.2007., http://www.skolotajs.lv/
PublicUI/AboutPortal.aspx?TopicArticleID=7564, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
115  Informatīvais ziņojums par Sabiedrības veselības stratēģijas rīcības programmas ieviešanu 2007.–2008. gadā, http://polsis.
mk.gov.lv/LoadAtt/file25733.doc, (pēdējo reizi skatīts 15.10.2009.)
116  2009. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 837 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=195579&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
117  2008. gada 22. decembra grozījumi Ministru kabineta  2004. gada 24. septembra noteikumos Nr.746 ,,Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=185950, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
118  Taupīs arī uz skolu psihologu rēķina, Diena, 11.02.2009., http://www.diena.lv/lat/politics/hot/budzets2009/taupis-ari-uz-
skolu-psihologu-rekina, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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dažādām saslimšanām.119 2008. gadā speciālajās skolās izglītību apguva 5590 bērni ar garīga rakstura 
traucējumiem (no tiem 552 bērni ar psihoneiroloģiskām saslimšanām, 4586 bērni ar garīgās attīstības 
traucējumiem un 452 bērni ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās), bet vispārizglītojošās 
skolās bija integrēts 931 bērns (no tiem 1 bērns ar psihoneiroloģisku saslimšanu, 530 bērni ar garīgās 
attīstības traucējumiem un 400 bērni ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās).120

Bērnu garīgās veselības aprūpe

Valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus bērniem pilnībā apmaksā valsts, un, tos saņemot, 
nav jāmaksā pacienta iemaksa. 2007. gadā valstī strādāja 50 sertificēti bērnu psihiatri, no tiem 26 
(14 – ambulatori, 12 – stacionāros) sniedza valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.121 
Valstī ir viena specializētā bērnu psihiatrijas slimnīca (Ainažos), trīs bērnu psihiatrijas nodaļas 
specializētajās slimnīcās (Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā) un viena bērnu psihiatrijas nodaļa 
vispārējā slimnīcā (Rīgā).

Bērnu un veco ļaužu sociālā aprūpe

2008. gada beigās Latvijā bija 33 specializētie valsts sociālās aprūpes centri, kas nodrošināja ilgstošu 
sociālo aprūpi gan bērniem bāreņiem (tostarp arī bērniem ar garīga rakstura traucējumiem), gan 
pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tostarp arī personām, kuras bija vecākas 
par 65 gadiem. 2008. gadā Latvijā darbojās 22 dienas aprūpes centri cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem.122 no tiem atsevišķi centri nodrošināja dienas aprūpi bērniem. 

Secinājumi

1. Bērnu tiesību jautājumi Latvijā tiek plaši risināti un tiem ir nodrošināts plašs sabiedrības atbalsts un 
informācijas pieejamība.

2. Jautājumi par veco ļaužu tiesībām salīdzinājumā ar bērnu tiesībām netiek īpaši un daudz akcentēti 
nedz politikas plānošanas dokumentos, nedz likumdošanā.

3. Pozitīvi vērtējama skolas psihologu institūcijas radīšana un uzturēšana.
4. Lai gan ir uzsākta ārpus institūciju pakalpojumu sniegšana, garīgās veselības problēmu risināšanā 

joprojām prevalē institucionālā pieeja.
5. Trūkst sabiedrībā balstītu pakalpojumu bērniem un veciem ļaudīm. Ir pieejami tikai daži dienas 

centri bērniem un jauniešiem.
6. Bērnu ar garīgās veselības problēmām integrācija vispārējās skolās vēl arvien notiek lēni.

Rekomendācijas

1. Plānojot garīgās veselības politiku, nepieciešams vairāk akcentēt arī veco ļaužu problēmas, 
sevišķi ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendenci.

2. Attīstīt bērniem un veciem ļaudīm pieejamus sabiedrībā balstītus garīgās veselības 
pakalpojumus.

3. Nodrošināt specifiskākus informācijas avotus un kanālus šo sabiedrības grupu apgādei ar 
informāciju.

119  Izglītības un zinātnes ministrijas 2008. gada publiskais pārskats, 38. lpp., http://izm.izm.gov.lv/upload_file/1312-09aaa-2.
pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
120  Turpat, 40. lpp.
121   Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2007. Statistikas gadagrāmata, 8. izdevums,  54. lpp.,  http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20
veseliba/gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
122  LR Labklājības ministrija, Ziņojums par Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2008. gadā, http://www.
lm.gov.lv/text/1147, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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5. gARīgĀS VESELībAS PRobLēMU 
 Un PAŠnĀVībU noVēRŠAnA

Vērtējot padarīto periodā no 2005. gada sākuma līdz 2009. gada vidum pašnāvību novēršanas 
jomā, jāatzīmē, ka pašnāvību novēršanu solījusi risināt gan 2001. gadā MK apstiprinātā Sabiedrības 
veselības stratēģija, gan 2008. gadā apstiprinātās Pamatnostādnes iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadā. Sabiedrības veselības stratēģijas 6. mērķa „garīgās veselības 
uzlabošana” viens no apakšmērķiem līdz 2010. gadam paredz vismaz par 25% samazināt pašnāvību 
rādītājus. Kā redzams no Informatīvā ziņojuma par Sabiedrības veselības stratēģijas rīcības 
programmas ieviešanu 2007.–2008. gadā, mērķis – samazināt pašnāvību skaitu – nav sasniegts, kā 
vienu no iespējamiem iemesliem minot, ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī.123 Pašnāvību 
prevencijā būtiska ietekme varētu būt arī 2008. gada augustā MK apstiprinātajām Pamatnostādnēm 
iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanai 2009.–2014. gadam, taču pagaidām grūti spriest par 
pamatnostādņu iespējamo lomu, jo vēl nav nedz izstrādāts to ieviešanas plāns, nedz arī paredzēts 
finansējums pamatnostādņu ieviešanai.

ANO Ekonomikas, sociālo un kultūras tiesību komiteja 2007. gada maija 38. sesijas atzinumā 
par Latvijas ziņojuma par ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām īstenošanu izteica satraukumu par lielo pašnāvību skaitu Latvijā un norādīja uz 
nepieciešamību izstrādāt stratēģiju pašnāvību novēršanai, aicinot Latviju veikt pētījumu par 
pašnāvību pamatcēloņiem un uz šī pētījuma bāzes izveidot nacionāla līmeņa pašnāvību prevencijas 
stratēģiju.124 Nākamajā ziņošanas periodā par ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijas valdība ir lūgta informēt par sasniegto progresu 
Komitejas rekomendāciju par pašnāvību prevenciju īstenošanā.

Arī Eiropas Parlaments 2009. gada 19. februārī, pieņemot rezolūciju par garīgo veselību 
(2008/2209(INI)), aicinājis ES dalībvalstis „ieviest starpnozaru programmas pašnāvību profilaksei 
(īpaši jauniešu un pusaudžu vidū), veselīga dzīvesveida veicināšanai un tādu riska faktoru kā 
viegla pieeja medikamentiem, narkotikām, kaitīgām ķīmiskām vielām un alkohola lietošana 
samazināšanai”.125 Minētajā rezolūcijā ES dalībvalstis arī aicinātas „garantēt, ka tiek nodrošināta 
ārstēšana cilvēkiem, kas mēģinājuši izdarīt pašnāvību, un psihoterapeitiskā ārstēšana pašnāvību 
izdarījušu cilvēku ģimenes locekļiem”. Pašnāvību prevencijai ES dalībvalstis tiek aicinātas veidot 
reģionālus informācijas tīklus, kuros ietilptu veselības aizsardzības sistēmas darbinieki, pakalpojumu 
lietotāji un cilvēki ar garīgās veselības problēmām, viņu ģimenes, izglītības iestādes un darbavietas 
kopā ar vietējām organizācijām un sabiedrības pārstāvji. Tāpat rezolūcijā aicināts „plašāk publiskot 
informāciju par Eiropas vienoto telefona numuru 112, uz kuru zvanīt ārkārtas gadījumos, 
piemēram, pašnāvības mēģinājuma vai garīgu krīžu gadījumā, lai būtu iespējama ātra iejaukšanās 
un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana”, un izveidot īpašus apmācības kursus 
ģimenes ārstiem un psihiatrisko ārstniecības iestāžu personālam, tostarp ārstiem, psihologiem un 
medmāsām, par depresīviem traucējumiem un pašnāvības riska atpazīšanu un novēršanu”.126 

123  Veselības ministrija, Informatīvais ziņojums par Sabiedrības veselības stratēģijas rīcības programmas ieviešanu 2007.–2008. 
gadā.
124  UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights, Latvia, E/C.12/LVA/CO/1, 07.01.2008, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/400/67/PDF/
G0840067.pdf?OpenElement, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
125  Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūcija par garīgo veselību (2008/2209(INI)), http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0063+0+DOC+XML+V0//LV, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.) 
126  Eiropas Parlamenta 2009. gada 19. februāra rezolūcija par garīgo veselību (2008/2209(INI)), http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0063+0+DOC+XML+V0//LV, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.) 
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Situācijas izpētē ieguldījumu devusi bijusī Sabiedrības veselības aģentūra (SVA),127 2009. gada 
maijā publicējot ziņojumu „Pašnāvības Latvijā: situācija, perspektīvas, risinājumi”, kurā atspoguļota 
gan statistiskā informācija, gan ieteikti risinājumi turpmākās situācijas uzlabošanai Latvijā. Starp 
risinājumiem ieteikts, piemēram, ierobežot alkohola pieejamību; pievērst uzmanību riska grupām 
(piemēram, kā jauna riska grupa ziņojumā identificēta jauni vīrieši ar lielām kredītsaistībām, kuras 
ekonomiskās krīzes apstākļos nav iespējams atmaksāt); ierobežot pieeju pašnāvības veikšanas 
līdzekļiem; pilnveidot plašsaziņas līdzekļu lomu pašnāvību novēršanā, kā arī pilnveidot un uzlabot 
psihiskās veselības palīdzības pakalpojumus.128

Statistika

Salīdzinot pašnāvību datus periodā no 2005. līdz 2009. gadam, konstatējams, ka kopš 2008. gada 
pašnāvībām ir tendence pieaugt. 2005. gadā Latvijā veiktas 567 pašnāvības, attiecīgi 2006. gadā – 
489 pašnāvības, 2007. gadā – 453 pašnāvības, bet 2008. gadā veiktas 527 pašnāvības.129 

Pašnāvību un pašnāvību mēģinājumu cēloņu izpēte

Līdz šim ir bijis maz pētījumu, kas padziļināti analizētu pašnāvību un pašnāvību mēģinājumu 
cēloņus. Šāda padziļināta cēloņu izpēte varētu noderēt, veidojot pašnāvību prevencijas stratēģijas 
un plānojot dažādu psihiatriskajā palīdzībā iesaistīto mērķa grupu apmācību. 2002.–2007. gadā 
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs ar Sorosa fonda-Latvija un Atvērtās sabiedrības institūta 
finansiālo atbalstu īstenoja divus projektus, sniedzot atbalstu Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas 
centra (2002.–2004. gads) un slimnīcas „Gaiļezers” (2004.–2006. gads) pacientiem pēc pašnāvības 
mēģinājumiem. Abu projektu ietvaros tika konsultēts 371 pacients, sniedzot psiholoģisku atbalstu 
uzreiz pēc pašnāvības mēģinājuma, kā arī piedāvājot turpmāku atbalstu, apmeklējot atbalsta grupu 
cilvēkiem pēc pašnāvības mēģinājuma. Analizējot abu projektu rezultātus, secināms, ka biežākie 
pašnāvību mēģinājumu cēloņi saistāmi ar:
-ilgstošām nesaskaņām ģimenē (ar dzīvesbiedru, bērniem, vecākiem, radiniekiem), turklāt lielākajā 
daļā gadījumu šīs nesaskaņas bijušas saistītas ar tuvinieku alkoholismu vai vardarbību no ģimenes 
locekļu puses;
-neatrisinātām vai potenciālām sociālajām problēmām (bezdarbu, parādiem, draudiem zaudēt 
dzīvesvietu);
-šķiršanos;
-veselības problēmām (ļaundabīgie audzēji; hroniskas saslimšanas – C hepatīts, astma, cukura diabēts);
-tuvu cilvēku nāvi;
-atkarību (alkoholisma) problēmām un depresiju.

Uzskaitītie cēloņi, protams, nav uzskatāmi par visaptverošu problēmas analīzi, bet tie var dot 
zināmas norādes politikas veidotājiem, domājot par nepieciešamajām palīdzības stratēģijām un to, 
kam pievēršama uzmanība pašnāvību prevencijas jomā.

Pieejamā palīdzība iedzīvotājiem krīzes situācijās

Vispārējās krīzes situācijās Latvijas iedzīvotājiem pieejams ir biedrības „Krīzes centrs „Skalbes”” 
krīzes tālrunis (67222922) un Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis (bezmaksas tālrunis pieejams ik 

127  SVA beidza pastāvēt 2009. gada 1. septembrī, nododot savas funkcijas vairākām iestādēm: Veselības ministrijai, Veselības 
inspekcijai, valsts aģentūrai „Latvijas infektoloģijas centrs”, Katastrofu medicīnas centram un Veselības ekonomikas centram.
128  SVA, Pašnāvības Latvijā: situācija, perspektīvas, risinājumi, Rīga, 2009, 23.–26. lpp., http://sva.vi.gov.lv/pashnavibas_
latvija_2009_lv.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
129  Dati par 2005.– 2007. gadu no SVA statistikas gadagrāmatas „Psihiskās veselības aprūpe Latvijā 2007. gadā”, Rīga, 2008, 
25. lpp.,  http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20veseliba/gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.), par 2008. 
gadu statistikas datus sniedzis Dr. Māris Taube, Veselības ekonomikas centra Sabiedrības veselības departamenta direktors.
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dienu 24 stundas diennaktī no fiksētā sakaru tīkla – 80009000; bezmaksas tālrunis 28809000 visiem 
TELE2 un Zelta Zivtiņas lietotājiem un bezmaksas tālrunis 1860 visiem BITE un TOXIC lietotājiem 
pieejams no 9.00 līdz 23.00). Līdz 2009. gada rudenim darbojās arī Rīgas domes Bērnu tiesību 
aizsardzības centra (RBTAC) Uzticības tālrunis, kas pēc RBTAC likvidācijas darbību pārtrauks.

Papildus telefona konsultācijām gan biedrība „Skalbes”, gan biedrība „Bērnu un jauniešu uzticības 
tālrunis” piedāvā individuālas psihologa konsultācijas, gan arī atbalsta grupas. Jāatzīmē arī, ka „Bērnu 
un jauniešu uzticības tālruņa” darbinieki un potenciālie brīvprātīgie telefona konsultanti (kopā 16 
cilvēki) 2007. gada aprīlī saņēma Sorosa fonda-Latvija atbalstīta projekta ietvaros apmācību par 
krīzes intervenci personām ar pašnāvības tendencēm.

Neskatoties uz 2009. gadā piedzīvoto budžeta samazinājumu, kura dēļ krīzes centrs „Skalbes” bija 
spiests atteikties no 24 stundu tālruņa, nodrošinot tālruņa pakalpojumus tikai līdz plkst. 22:00,130 
biedrība, reaģējot uz ekonomiskās krīzes sekām, ir uzsākusi jaunu pakalpojumu – atbalsta grupu 
bezdarbniekiem „Solis uz priekšu”, kura darbosies reizi nedēļā no 2009. gada novembra līdz 2010. 
gada februārim. 

Sabiedrības un atsevišķu mērķa grupu izglītošana

Pēdējo gadu laikā ir veikta gan atsevišķu mērķa grupu apmācība, gan izdoti informējoši materiāli un 
organizētas sabiedrības informēšanas kampaņas. 2007.–2008.  gadā aktīvi darbojusies Sabiedrības 
veselības aģentūra, kas 2007. gada augustā izdeva Veselības rokasgrāmatu par garīgo veselību, 
īpašu uzsvaru liekot uz stresa mazināšanu un pozitīvu attieksmi pret dzīvi, bet 2007. gada rudenī 
TV3 vairāku mēnešu garumā raidīja SVA sagatavotos videoklipus „Anna” (klipa mērķis bija sekmēt 
cilvēku ar garīgās veselības problēmām integrāciju sabiedrībā un aizspriedumu mazināšanu) un 
„Telefona grāmatiņa” (klipa mērķis bija mazināt pašnāvību skaitu, atpazīstot iespējamos depresijas 
simptomus un aicinot pievērst uzmanību līdzcilvēkiem). 2008. gadā SVA izstrādāja informatīvus 
materiālus par depresiju, šizofrēniju, ēšanas traucējumiem, kā arī informatīvi metodisku materiālu 
par pašnāvības risku atpazīšanu „Būt vai nebūt”.131 Savukārt 2009. gada sākumā, reaģējot uz 
ekonomisko krīzi, SVA uzsāka kampaņu „Domā pozitīvi”, kuras ietvaros piedāvāja iedzīvotājiem 
saņemt elektroniski SVA speciālistu konsultācijas garīgās veselības jautājumos. Diemžēl 
nepietiekami domāts par sagatavoto informatīvo materiālu izplatīšanu, jo tie bijuši pieejami tikai 
SVA mājas lapā, kā arī izplatīti atsevišķos semināros. Informācijas trūkumu uzsvēra arī RC „ZELDA” 
organizētās psihiatrijas pakalpojumu lietotāju diskusijas dalībnieki.132

Masu saziņas līdzekļu izglītošana

Nelielas iestrādes bijušas darbā ar masu saziņas līdzekļiem, tā, piemēram, biedrība „Latvijas 
Cilvēktiesību centrs” sadarbībā ar MediaWise (Lielbritānija) 2006. gada 30. –31. maijā organizēja 
divu dienu mācību semināru Baltijas valstu žurnālistiem „Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm 
(ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, psihiatriskajām institūcijām)”. Semināra ietvaros notika 
arī MediaWise ekspertu vadīta diskusija par ziņu veidošanu par nāves gadījumiem un pašnāvībām 
institūcijās.133 Seminārā piedalījās 23 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Semināra ietvaros 

130  2009. gada 9. oktobrī ziņu aģentūra LETA publicēja ziņu, kurā krīzes centra „Skalbes” vadība informēja, ka Rīgas dome ir 
atradusi neapciešamos 15 000 latus, lai no 2010. gada 1. janvāra varētu nodrošināt tālruņa darbību 24 stundas diennaktī, http://
www.nozare.lv/nozares/welfare/arhitem/BD8B7565-A313-4E20-B90E-99DFF4B8D2CC/?phase=pa%C5%A1n%C4%81v%C4%A
Bbas, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.) 
131  SVA informatīvie materiāli pieejami SVA mājas lapas arhīvā - http://sva.vi.gov.lv/lv/garigaveseliba/informatviem/, (pēdējo 
reizi skatīts 05.11.2009.)
132  RC „ZELDA” diskusija par PVO Garīgās veselības deklarācijas un Rīcības plāna uzdevumu īstenošanu ar psihiatrijas 
pakalpojumu lietotājiem 2009. gada 3. novembrī.
133  Latvijas Cilvēktiesību centrs, seminārs „Ziņu veidošana par slēgtām iestādēm (ieslodzījuma vietām, policijas izolatoriem, 
psihiatriskajām institūcijām”, http://www.humanrights.org.lv/html/28816.html?yr=2006, publicēts 31.05.2006., (pēdējo reizi 
skatīts 05.11.2009.)
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tika izplatītas arī vadlīnijas žurnālistiem par pašnāvību atspoguļošanu masu saziņas līdzekļos, kas 
pieejamas gan angļu, gan arī latviešu134 un krievu valodā.

Ieslodzījuma vietu darbinieku izglītošana

Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs” devusi ieguldījumu arī ieslodzījuma vietu darbinieku 
izglītošanā par pašnāvību jautājumiem, 2005. gada 18. maijā sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu 
Sociālās rehabilitācijas daļu organizējot semināru „Pašnāvību profilakse cietumos”. Seminārā 
piedalījās 28 dalībnieki no astoņiem Latvijas cietumiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti 
ar Ieslodzījumu vietu pārvaldes izstrādātajām “Rekomendācijām ieslodzījuma vietu darbiniekiem 
darbam ar ieslodzītajiem, kuriem ir nosliece uz pašnāvību”, kā arī informēti par starptautisko 
organizāciju vadlīnijām un citu pasaules valstu cietumu pieredzi pašnāvību novēršanā. Semināra 
dalībniekiem tika sniegta arī praktiska apmācība palīdzības sniegšanā personai, kas mēģinājusi 
veikt pašnāvību pakaroties, kas ir viens no izplatītākajiem pašnāvību veidiem cietumos.135 Tieslietu 
ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs turpināja organizēt seminārus ieslodzījuma 
vietu darbiniekiem „Suicīda un suicidālas uzvedības problēmas ieslodzījuma vietās” arī 2006. 
gadā.136

Ģimenes ārstu izglītošana

2009. gadā Sabiedrības veselības aģentūra sagatavojusi PVO 2000. gadā izdotā materiāla ģimenes 
ārstiem (“Preventing suicide: a resource for general physicians”) tulkojumu „Pašnāvību novēršana: materiāls 
vispārējās prakses ārstiem”. Tulkotajam PVO materiālam SVA sagatavoja arī ģimenes ārstiem paredzētu 
papildmateriālu, kurā iekļauta informācija par LR Ārstniecības likuma 68. panta par stacionēšanas bez 
pacienta piekrišanas kārtību, kā arī iekļauta informācija par stacionāriem, ambulatorajām iestādēm un 
ar VOAVA līgumsaistībās esošajiem psihiatriem, kas nodrošina psihiatrisko palīdzību.137

Secinājumi

1. Lai gan ir sagatavots ziņojums par pašnāvību situāciju valstī, tomēr jāturpina pētīt pašnāvību cēloņi, 
kā to ir norādījusi arī ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību komiteja.

2. SVA ziņojums „Pašnāvības Latvijā: situācija, perspektīvas, risinājumi” varētu būt pamats turpmākam 
darbam, lai veidotu turpmāku pašnāvību stratēģiju un rīcības plānu pašnāvību novēršanai. Daļēji 
pašnāvību prevencijas jautājumi risināti pamatnostādnēs “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 
2009.–2014. gadam”, taču to ieviešanai nepieciešams izstrādāt Rīcības plānu un atrast finansējumu.

3. Pēdējo gadu laikā bijušas vairākas labas atsevišķu mērķa grupu izglītošanas un plašākas sabiedrības 
informēšanas iniciatīvas. Lai gan SVA gatavotie materiāli ir pieejami internetā, nepietiekami domāts 
par sagatavoto materiālu izplatīšanu, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.

Rekomendācijas

1. Nepieciešams izstrādāt pašnāvību novēršanas stratēģiju vai arī iekļaut to jaunajā Sabiedrības 
veselības stratēģijā, kā arī pilnībā īstenot pamatnostādnes “Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadam”.

134  The MediaWise Trust, Masu saziņas līdzekļi un pašnāvības, Žurnālistu ieteikumi žurnālistiem, http://www.humanrights.org.lv/
upload_file/Mental%20Seminari/MediaWise/PasnavibuAtspogulosana_LV.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
135  Latvijas Cilvēktiesību centrs, Seminārs ieslodzījuma vietu darbiniekiem „Pašnāvību profilakse cietumos”: kopsavilkums, 
http://www.humanrights.org.lv/html/28360.html, publicēts 19.05.2005., (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.) 
136  LR TM Ieslodzījuma vietu pārvalde, Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2006. gada publiskais pārskats, http://www.ievp.gov.
lv/?sadala=92, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2006.)
137  Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” sagatavotais Papildmateriāls,  http://sva.vi.gov.lv/pashnavibu_
novershana_papildmaterials.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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2. Nepieciešams ieviest vienotu valsts finansētu krīzes tālruni.
3. Nepieciešams turpināt dažādu mērķa grupu izglītošanu, it īpaši ģimenes ārstu iesaistīšanu 

garīgās veselības traucējumu atpazīšanā un ārstēšanā.
4. Vietējās pašvaldībās ieteicams izvietot informāciju par atbalsta iespējām krīzes situācijās. 
5. Sagatavojot informatīvos materiālus, jāpārdomā arī to efektīvāki izplatīšanas mehānismi, jo ne 

katram iedzīvotājam ir pieejams dators un interneta pieslēgums.

6. LAbAS PIEEjAMībAS 
 PRIMĀRAjAI APRūPEI noDRoŠInĀŠAnA, 
 LAI RISInĀTU gARīgĀS VESELībAS PRobLēMAS 

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi, un tas vairumā gadījumu ir 
pirmais pacienta un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja saskarsmes posms. Ģimenes ārsts 
risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas 
tehnoloģijas. 

Viens no būtiskiem primārās veselības aprūpes un ģimenes ārsta darbības vērtējumiem ir laba 
ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamība, tostarp teritoriālā pieejamība. To raksturo ģimenes ārstu 
prakšu skaits, izvietojums un vidējais iedzīvotāju skaits uz vienu ģimenes ārsta praksi teritorijā, 
kas pēc bijušās VSMTVA138 sagatavotā informatīvā ziņojuma Veselības ministrijai par „Ambulatorās 
un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanu 2008. 
gadā”, attēlots tabulā: 

Teritorijas 
(statistiskais 

reģions)

2004. gada beigās 2008. gada beigās

PVA ārstu prakšu 
skaits 

Vidējais 
iedzīvotāju skaits 

uz praksi 

PVA ārstu prakšu 
skaits 

Vidējais 
iedzīvotāju skaits 

uz praksi 

Rīgas 419 1764 439 1 634

Pierīgas 213 1685 209 1 820

Zemgales 189 1670 170 1 668

Kurzemes 171 1704 184 1 650

Vidzemes 149 1689 147 1 618

Latgales 208 1802 204 1 707

Latvijā 1349 1728 1 353 1 678

Tabulā iekļautas tikai tās ģimenes ārstu prakses, kuras par sniegtajiem pakalpojumiem saņem 
finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem. Laika posmā no 2004. gada līdz 2008. gada beigām no 
jauna ir izveidotas tikai četras ģimenes ārstu prakses un gandrīz nemainīgs palicis ģimenes ārstu 
prakšu skaits teritorijās. Sakarā ar to, ka ģimenes ārstu prakšu skaits šajā laikā praktiski nav mainījies, 

138  Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra atbilstoši MK rīkojumam Nr. 509. (29.07.2009.) „Par Veselības 
ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” ar 2009. gada 1. oktobri beidz pastāvēt un tās funkcijas tiek 
sadalītas starp Veselības ekonomikas centru, Veselības inspekciju un Zāļu valsts aģentūru. http://vsmtva.vec.gov.lv/web/lv/
index.aspx, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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bet iedzīvotāju skaits valstī samazinājies par 60600, vidēji Latvijā iedzīvotāju skaits uz vienu ģimenes 
ārsta praksi samazinājies par 50 iedzīvotājiem, un teorētiski var uzskatīt, ka iedzīvotāju teritoriālā 
pieejamība ģimenes ārstu pakalpojumiem ir nedaudz uzlabojusies. 

Dati par ģimenes ārstu prakšu sadalījumu pēc reģistrēto dalībnieku skaita pa teritorijām, kas 
iekļauti sekojošā tabulā, izmantoti no 2008. gadā Veselības ministrijas sagatavotā starpziņojuma 
„Par esošā primārās veselības aprūpes veselības aprūpes modeļa izvērtējumu un turpmāko rīcību”.139 
Dati apkopoti pa teritorijām, kas noteiktas ar 2006. gada 19. decembra LR MK noteikumiem Nr.1046 
„Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”,140 un nesakrīt ar statistiskajiem reģioniem.

Reģistrēto 
dalībnieku skaits Kurzeme Latgale Rīga Vidzeme Zemgale

Kopā 
prakšu 
skaits

0-499 2 1 11 0 3 17

500-999 20 18 48 31 24 141

1000-1499 55 52 130 57 65 359

1500-1999 102 66 275 67 79 589

2000-2499 30 41 79 32 38 220

2500-2999 5 9 7 2 1 24

3000-3499 0 0 2 0 0 2

3500-3999 0 0 0 1 0 1

Kopā 214 187 552 190 210 1353

% (prakses virs 
2000 teritorijā) 16% 27% 16% 18% 19% 18,3%

No tabulā iekļautajiem datiem redzams, ka pie ģimenes ārstiem reģistrēto dalībnieku skaits ir 
ļoti atšķirīgs un nevienmērīgs. Pie lielākās daļas (86%) ģimenes ārstu praksēm ir reģistrēti 1000 – 
2500 dalībnieki, taču 30% ģimenes ārstu prakšu reģistrēto dalībnieku skaits ir neoptimāli liels vai 
mazs. Veselības ministrijas izstrādātā un ar 2004. gada LR MK noteikumiem Nr. 1003 apstiprinātā 
„Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma”141 
paredz, ka pie viena ģimenes ārsta reģistrējami ne vairāk kā 1800 dalībnieki, taču Latvijā 2000 
un vairāk reģistrēto dalībnieku ir 18,3% ģimenes ārstu praksēs. Pēc informācijas, kas iekļauta 
pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”,142 Latvijā vidējais 
reģistrēto dalībnieku skaits pie viena ģimenes ārsta pēdējo gadu laikā būtiski nav mainījies un 
ir viens no lielākajiem tuvējo kaimiņvalstu vidū (Igaunijā – 1500, Norvēģijā – 1205, Vācijā – 679). 
Lielais reģistrēto dalībnieku skaits apgrūtina teritoriālo pieejamību ģimenes ārsta pakalpojumiem, 
palielina ģimenes ārsta prakses darba apjomu un saīsina reālo kontakta laiku ar pacientu, kas 

139  Starpziņojums par esošā primārās veselības aprūpes veselības aprūpes modeļa izvērtējumu un turpmāko rīcību, 2008. gads, 
Veselības ministrija, http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/f08a4b009a0f6b58c22
5742500391e69/$FILE/starpzinojums_jaunais.pdf, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
140  Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, http://www.vnc.gov.lv/files/MK_1046_noteikumu_pamatteksts_
speka_ar_011009.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
141  „Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma”, http://phoebe.vm.gov.lv/
misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/strukturplans.pdf, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
142   Pamatnostādes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, 
(pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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garīgo veselības traucējumu gadījumos ir ļoti būtisks. Ģimenes ārsta un ģimenes ārsta palīga 
lielais noslogojums samazina iespējas apgūt personu ar garīgās veselības traucējumiem aprūpei 
nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Garīgās veselības traucējumu risku identifikācija un 
to novēršana ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process. Steidzamās vai neatliekamās palīdzības 
sniegšanas gadījumu dēļ profilaktiskais darbs garīgās veselības jomā nav ģimenes ārsta prioritāte. 
Ģimenes ārstu darba apjoma samazināšana, ierobežojot reģistrēto pacientu skaitu un palielinot 
ģimenes ārstu skaitu, radītu apstākļus papildu zināšanu un iemaņu apguvei garīgās veselības 
jautājumos, veicinātu ģimenes ārsta lomu ne tikai garīgās veselības traucējumu profilaksē, bet arī 
diagnostikā un ārstēšanā.

Ģimenes ārsts savā pamatspecialitātē novērtē pacienta veselības stāvokli, veic slimību diagnostiku 
un ārstēšanu, bet, ja nepieciešams, pacienta veselības aprūpē iesaista citus speciālistus. 
Pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” konstatēts, ka 
ģimenes ārstiem šobrīd nav pietiekamu zināšanu par psihisku un uzvedības traucējumu ārstēšanu, 
aprūpi un rehabilitāciju. Sakarā ar lielo ģimenes ārstu noslogojumu un nepietiekamajām zināšanām 
ģimenes ārsti cenšas pēc iespējas izvairīties no to personu aprūpes, kam ir psihiski un uzvedības 
traucējumi. Lai gan garīgās veselības aprūpes speciālisti pēdējo gadu laikā izstrādā informatīvus 
materiālus ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem par garīgās veselības aprūpi, tomēr šo metodisko 
materiālu, vadlīniju, norādījumu ģimenes ārsta rīcībā nav pietiekami daudz, kā arī nav noteiktu šīs 
informācijas izplatīšanas tīklu. Vairumā gadījumu ģimenes ārstiem nav pietiekamas zināšanas un 
pieredzes garīgās veselības problēmu savlaicīgā diagnostikā, traucējumu pakāpes noteikšanā, 
pie kuras uzņemties pacienta ārstēšanu un kad nosūtīt pacientu pie psihiatra ambulatorai vai 
stacionārai ārstēšanai. Nākamajā tabulā, pēc „Veselības obligātas apdrošināšanas valsts aģentūras 
vēstis Nr.14., 15., 16., 17143 datiem, parādīts pacientu apmeklējumu procentuālais sadalījums pa 
gadiem pie ģimenes ārstiem un psihiatriem psihisko un uzvedības traucējumu (pamatdiagnozes  
F00 – F99) gadījumos:

Gads Apmeklējumi pie ģimenes ārsta Apmeklējumi pie speciālistiem

2005.g. 36,0% 64,0%

2006.g. 16,4% 83,6%

2007.g. 36,1% 63,9%

2008.g. 28,5% 71,5%

 
Tabulā iekļautie dati pārliecinoši nerāda, ka pēdējo gadu laikā pie ģimenes ārstiem vērstos vairāk 
pacientu ar psihiskiem vai uzvedības traucējumiem.

Lai vairotu ģimenes ārstu kompetenci garīgās veselības aprūpes jomā, Rīgas Stradiņa universitātes 
Psihiatrijas un narkoloģijas katedra sadarbībā ar zāļu ražotāju kompānijām ir izstrādājusi atsevišķus 

143  Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras vēstis, http://www.vnc.gov.lv/lat/publikacijas/agenturas_vestis/, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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metodiskus materiālus ģimenes ārstiem par garīgās veselības traucējumiem. Vadlīnijas par 
depresiju diagnostiku un ārstēšanu; bipolāriem afektīviem traucējumiem, šizofrēniju; metodiskas 
rekomendācijas par psihofarmakoterapiju, pašnāvības risku novērtēšanu un pazīmju identifikāciju 
tiek nodotas ģimenes ārstiem profesionālu konferenču un semināru laikā. Pēc pamatnostādnēs 
„Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” iekļautajiem 2007. gada datiem, 
42,2% no kopējā ģimenes ārstu skaita (565) rezidentūras laikā ir saņēmuši apmācības kursu 
psihiatrijā. Par ģimenes ārstu papildu apmācības rezultātiem atzinīgu vērtējumu intervijās izteikuši 
paši ģimenes ārsti, jo daļu pašnāvības riska grupas pacientu ģimenes ārsti nenosūtot pie psihiatra, 
bet sniedzot palīdzību un atbalstu primārās veselības aprūpes praksēs. Lai gan intervijās ar garīgās 
veselības aprūpes lietotājiem saņemts pozitīvs ģimenes ārstu darba vērtējums, tomēr pacienti ar 
psihisku saslimšanu izvēlas ārstēties pie speciālista – psihiatra, apmeklēt psihoterapijas seansus vai 
veikt citādas aktivitātes neatkarīgi no ģimenes ārsta pieejamības un gatavības piedalīties garīgajā 
veselības aprūpē. No intervijām gan ar pacientiem, gan ģimenes ārstiem zināms, ka psihisko 
saslimšanu gadījumos pacienti vēlas ārstēties pie speciālista, jo ģimenes ārsti neesot pietiekami 
kompetenti un arī paši izvairoties no šādu pacientu ārstēšanas.  

Nākotnē, pārorientējot stacionāro garīgās veselības aprūpes dienestu uz ambulatorās aprūpes 
dienestu un sasniedzot pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. 
gadā” minēto rezultatīvo rādītāju – par 7% gadā palielināt sabiedrībā balstītus garīgās veselības 
aprūpes pakalpojumus, mazināsies nepieciešamība pēc stacionāriem pakalpojumiem un 
sabiedrības stigmatizācija, kā arī valsts budžeta izdevumi gultasdienu apmaksai stacionārā. 
Izstrādājot metodiskos norādījumus ģimenes ārstiem, pašvaldībām un izglītības iestāžu 
psihologiem darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiks veicināta garīgās veselības 
profilakse, kas mazinās saslimstību, tādējādi ietaupot valsts budžeta līdzekļus. Uzlabojot ģimenes 
ārstu zināšanas par riska faktoriem un to novēršanu, pacientu garīgās veselības aprūpes problēmas 
tiktu atklātas agrīni un atbilstoši ārstētas, tādējādi uzlabojot pacienta dzīves kvalitāti un nodrošinot 
personas ilgāku darba mūžu un aktivitāti ikdienas dzīvē.

Lielākajai daļai pacientu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem garīgās veselības stāvokļa 
uzlabošanai vai saglabāšanai nepieciešama psihotropo medikamentu lietošana. Sevišķi svarīga 
ir pacientu ārstēšanas nepārtrauktība, tāpēc liela nozīme ir medikamentu lietošanai, pacientam 
atrodoties ārpus ārstniecības iestādes. Pacientiem, kas cieš no garīgās veselības traucējumiem, ar 
noteiktām diagnozēm ir tiesības saņemt medikamentu iegādes izmaksas kompensācijas. To nosaka 
2006. gada 30. oktobrī pieņemtie LR MK noteikumi Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu 
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.144 Šo noteikumu 1. pielikums nosaka 
konkrētas slimību diagnozes, kuru ārstēšanai zāļu iegādes izdevumi tiek kompensēti. Sakarā ar 
veselības aprūpei pieejamo finanšu resursu izmaiņām periodiski tiek pārskatītas gan diagnožu 
grupas, uz kurām attiecas iegādes kompensācijas, gan to apmērs. Nākamajā tabulā ir iekļauta 
informācija par diagnožu grupām un kompensāciju apmēriem no 2004. gada līdz šim laikam 
pie diagnozēm, kas saistītas ar garīgiem veselības traucējumiem un ko nosaka normatīvo aktu 
grozījumi.

144  Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” LR MK noteikumi 
Nr. 899 no 30.20.2006, http://www.likumi.lv/doc.php?id=111208, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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Dg kods  Diagnozes grupa/
diagnoze

Kompensācijas apmērs (%)
Ierobežojumi

2004 2005 2006 2007 2008 2009

F00 Alcheimera demence 75 75 75 75 75 50  

F20 Šizofrēnija 100 100 100 100 100 100  

F21, F22, 
F25, 

F31, F33, 
F71-F73

Citi psihiski un 
uzvedības traucējumi 75 75 75 75 75 50  

F98 Neorganiska enurēze   75 75 75 75 50  

F02 Demence citu citur 
klasificētu slimību dēļ   75 75 75 75 50  

F06

Citi psihiski 
traucējumi, kas rodas 
smadzeņu bojājuma 

un disfunkcijas vai 
somatiskas slimības 

dēļ

  75 75 75 75 50  

F84 Pervezīvi attīstības 
traucējumi       75 75 50  

F10-F19

Psihiski un uzvedības 
traucējumi atkarību 

izraisošu līdzekļu 
lietošanas dēļ

        100 100 bērniem līdz 18 
gadiem
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No tabulas redzams, ka kopš 2004. gada pakāpeniski ir palielinājies diagnožu skaits, saskaņā ar 
kurām noteiktas medikamentu iegādes kompensācijas, bet sakarā ar nelabvēlīgo ekonomisko 
situāciju valstī 2009. gadā par 25% ir samazināts kompensācijas apmērs visām diagnozēm, izņemot 
šizofrēnijai un traucējumiem pie atkarību izraisošo vielu lietošanas bērniem.

Pēc Veselības ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma „Par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto 
zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu laikposmā no 2004. gada, 
finansējuma izlietojumu un kompensācijas sistēmas turpmākās attīstības iespējamiem virzieniem 
Latvijā”145 datiem zināms, ka Latvijā, salīdzinot ar citām EK dalībvalstīm, ambulatori lietojamo 
medikamentu iegādes kompensācijai ir noteikti ievērojami mazāki finanšu līdzekļi. Nākamā 
diagramma rāda 2009. gadā plānoto līdzekļu apjomu kompensējamo medikamentu iegādei (eiro 
uz vienu iedzīvotāju) valstu salīdzinājumā:
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vienu iedzīvotāju Latvijā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, ir mainījies šādi:
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145  Informatīvais ziņojums, http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMZin_030909_ZIKS.3191.doc, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)



44

Tā kā medikamentu kompensācijai paredzēto kopējo līdzekļu apjomu 2009. gadā ir plānots 
samazināt un tiks apturēta iepriekšējo gadu līdzekļu pieauguma tendence, arī pacientiem ar 
psihiskām slimībām un uzvedības traucējumiem paredzētais kompensāciju apjoms samazināsies. 

Ģimenes ārstiem, līdzīgi kā citiem speciālistiem, kuru sniegtos pakalpojumus apmaksā no valsts 
budžeta līdzekļiem, ir tiesības pacientiem izrakstīt valsts kompensējamos medikamentus. Līdzekļu 
apjomu nosaka ģimenes ārsta un Valsts norēķinu centra līguma nosacījumi, un ir paredzama šo 
līdzekļu apjoma samazināšanās. Lai gan ģimenes ārstiem ir tādas pašas tiesības kā psihiatriem 
izrakstīt pacientiem kompensējamos medikamentus psihisku un uzvedības traucējumu gadījumos, 
šos medikamentus galvenokārt nozīmē un izraksta psihiatri. Ģimenes ārstiem ir dotas plašas 
iespējas risināt ar garīgo veselību saistītus profilakses jautājumus un papildināt savas zināšanas 
garīgās veselības un tās profilakses jautājumos. Taču sakarā ar lielo ģimenes ārsta darba noslodzi, 
sabiedrības stigmatizāciju un izvairīšanos no sensitīvu garīgās veselības jautājumu apspriešanas 
pacienti intervijās norādījuši, ka ģimenes ārsta pieņemšanas laikā netiek ar pacientu pārrunāti ar 
garīgo veselību saistīti jautājumi, ietekmējošie riska faktori un to iespējamās sekas. No intervijām ar 
ģimenes ārstiem zināms, ka lielākā daļa pacientu sūdzas par stresu izraisošu dzīves vidi pārslodzes 
vai darba trūkuma dēļ, nogurumu, taču arī pēc galveno riska faktoru identifikācijas ģimenes ārsta 
ietekme to samazināšanā ir niecīga.

Veselības ministrijas 2008. gada augustā sagatavotajā starpziņojumā „Par esošā primārās veselības 
aprūpes modeļa izvērtējumu un turpmāko rīcību”,146 konstatēts, ka ģimenes ārsti savā ikdienas 
darbā ir ļoti noslogoti, jo atsevišķos Latvijas reģionos ir ģimenes ārstu, ārsta palīgu un medicīnas 
māsu trūkums; prakses iespējām neatbilstošs reģistrēto pacientu skaits; dokumentācijas apjoma 
pieaugums un citi iemesli, kuru dēļ ģimenes ārsti nespēj veltīt pietiekamu uzmanību pacientu 
garīgās veselības veicināšanas jautājumiem. Savukārt ģimenes ārsti intervijās atzīst – lai samazinātu 
savu noslodzi, ir ieinteresēti savlaicīgā garīgās veselības riska faktoru atklāšanā un dažādus garīgos 
traucējumus provocējošo faktoru mazināšanā. Virkne izstrādāto metodisko dokumentu un 
vadlīniju iezīmē ģimenes ārsta un garīgās veselības speciālistu sadarbību un funkciju sadalījumu 
atsevišķu jautājumu, kā depresijas un garastāvokļa traucējumu, pašnāvības risku gadījumos, taču 
nav izstrādāti metodiski dokumenti, kas definētu primārās veselības aprūpes un garīgās veselības 
aprūpes speciālistu atbildības līmeņus un rīcību, lai uz tā pamata radītu labās prakses piemērus 
garīgās veselības aprūpē. 

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, 
maksājot valstī noteikto pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai ārsta speciālista 
nosūtījums. Uz konsultāciju pie speciālista vai uz diagnostiskajiem izmeklējumiem pacientu var 
nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan arī ārsts speciālists. Lai atvieglotu atsevišķu slimību grupu pacientu 
pieeju ārstiem speciālistiem, valstī ir noteikti tiešās pieejamības speciālisti, pie kuriem pacients 
var vērsties bez ģimenes ārsta nosūtījuma. Viens no tiešās pieejamības speciālistiem ir psihiatrs. 
Psihiatra apmeklējums bez nosūtījuma paātrina un ļauj nodibināt tiešāku kontaktu ar speciālistu, 
nodrošina pacientam plašākas izvēles iespējas. Pacienti intervijās atzinīgi novērtē šīs iespējas un tās 
izmanto. Vairumā gadījumu pacienti paši informē ģimenes ārstu par ārstniecības gaitu pie psihiatra, 
jo nepastāv noteikta kārtība par informācijas apmaiņu starp ģimenes ārstu un psihiatru.

Latvijā plašākā spektra garīgās veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt stacionāros, jo tur 
koncentrēti lielākie garīgās veselības aprūpes cilvēkresursi, uzkrājas liela pieredze dažādu psihiskās 
veselības traucējumu diagnostikā un ārstēšanā. Lielākā daļa stacionāro ārstniecības iestāžu veic 
arī ambulatoro pacientu aprūpi un garīgās veselības veicināšanas darbu savā aprūpes teritorijā. 
Stacionārajām ārstniecības iestādēm veidojas sadarbība ar administratīvajos rajonos ambulatori 

146   http://phoebe.vm.gov.lv/misc db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/f08a4b009a0f6b58c225742500391e69/
SFILE/starpzinojums jaunais.pdf, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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strādājošiem psihiatriem. Gan stacionārā, gan ambulatori strādājošie garīgās veselības aprūpes 
profesionāļi ir ārstniecības personas, pie kurām var vērsties ar garīgās veselības jautājumiem arī 
citu disciplīnu ārstniecības personas, esošie garīgās veselības pakalpojumu saņēmēji, kā arī masu 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, pašvaldību darbinieki. Latvijā garīgās veselības jomā nepastāv definēti 
pieredzes vai kompetences centri, taču daudzpusēja sadarbība ar apmaiņu un konsultācijām 
pastāv starp garīgās veselības aprūpes profesionāļiem un garīgās veselības aprūpes jautājumos 
ieinteresēto sabiedrības daļu.

Latvijā garīgo veselības aprūpi par valsts budžeta līdzekļiem stacionāros nodrošina specializētas 
psihiatriskās slimnīcas, tikai viena - bērnu slimnīcas psihiatriskā profila nodaļa ir integrēta vispārējā 
profila bērnu slimnīcā Rīgā. Ambulatoro psihiatrisko palīdzību nodrošina psihiatru prakses Latvijas 
administratīvajos rajonos un četru lielāko psihiatrisko slimnīcu ambulatorās nodaļas lielākajās 
Latvijas pilsētās – Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Jelgavā. Ambulatoru garīgo veselības aprūpi ar 
multidisciplinārām komandām veic tikai divi Rīgā sabiedrībā balstīti garīgās veselības aprūpes centri, 
viens no tiem – primārās veselība aprūpes centrā. Rīgā lielākajās vispārējā profila slimnīcās strādā 
psihiatri, kas vajadzības gadījumā konsultē slimnīcu pacientus. Ambulatorajos veselības aprūpes 
centros pārsvarā tiek nodarbināti privāti praktizējošie psihiatri, daļa no kuriem sniedz pakalpojumus 
par valsts budžeta līdzekļiem. 

Ministru kabineta 2004. gada 20. decembra rīkojums Nr. 1003 „Ambulatorās un stacionāras veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju attīstības programma147” kā vienu no programmas politikas rādītājiem nosaka, ka „(..) 
pašreizējās specializētās slimnīcas nodos savas funkcijas daudzprofilu stacionāriem neatliekamās palīdzības 
sniegšanai ar vēlāku pacienta nodošanu primārās veselības aprūpes sektoram, veselības aprūpes centram 
vai ilgās uzturēšanās slimnīcām. Dažas specializētas slimnīcas tiks saglabātas plānveida veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanai, citas kļūs par ilgās uzturēšanās slimnīcām, tas, pirmkārt, attiecas uz psihiatriju 
un tuberkulozi”. Sakarā ar to nākotnē būtu sagaidāma stacionāro psihiatrisko pakalpojumu integrācija 
daudzprofilu slimnīcās, kas nodrošinātu augstāku sniegto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, mazinātu 
sabiedrības stigmatizāciju pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”148 
paredz turpmāku sabiedrībā balstītas garīgās veselības aprūpes centru izveidi, multidisciplināru komandu 
aprūpes veidu attīstīšanu un integrāciju citās veselības aprūpes iestādēs, ambulatorajos centros.

Secinājumi

1. Latvijā ģimenes ārstu skaits ir nepietiekams un atsevišķās teritorijās ģimenes ārstu prakšu 
izvietojums ir nevienmērīgs.

2. Garīgās veselības jautājumos ģimenes ārstu zināšanas un prasmes ir nepietiekamas dalībai 
pilnvērtīgas aprūpes nodrošināšanā personām ar garīgās veselības traucējumiem.

3. Lai gan ģimenes ārstiem ir plašas iespējas pacientiem izrakstīt psihotropos līdzekļus, tostarp arī 
tos, kuru iegādes izdevumi tiek kompensēti, lielās noslodzes, nepietiekamo zināšanu un prasmju 
dēļ ģimenes ārsti no tā izvairās. Pacientiem pārsvarā ir tradicionāla vēlme un uzticēšanās saņemt 
ārstēšanu pie speciālistiem, tādēļ tikai atsevišķos gadījumos pacienti ar garīga rakstura problēmām 
saņem palīdzību pie ģimenes ārstiem. 

4. Regulāra informācijas apmaiņa attiecībā uz pacientu starp ģimenes ārstu un psihiatru ir galvenokārt 
paša pacienta ziņā, jo psihiatrs Latvijā ir tiešās pieejamības speciālists un nosūtījums speciālista 
konsultācijai nav nepieciešams, savukārt psihiatra pienākums ir sniegt informāciju par pacientu 
ģimenes ārstam ar pacienta piekrišanu. Esošā kārtība motivē personu konsultēties pie speciālista.

147  Ambulatorās un stacionāras veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programma, http://phoebe.vm.gov.lv/
misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd785256499006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/strukturplans.pdf, 
(pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
148   Pamatnostādes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, 
(pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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5. Ģimenes ārstu un speciālistu psihiatru atbildību un kompetenci nosaka specialitātes nolikums. 
Vadlīniju vai standartu, kas definētu atbildības sadalījumu garīgajā veselības aprūpē starp 
ģimenes ārstiem un psihiatriem, nav. 

6. Definētu pieredzes vai kompetences centru garīgajā veselības aprūpē Latvijā nav. Pieredzes 
centru funkcijas tiek realizētas ar lielāko psihiatrisko slimnīcu resursiem.

7. Par garīgās veselības pakalpojumu iekļaušanu veselības aprūpes centros vispārējā profila 
slimnīcās ir izstrādāti politikas plānošanas dokumenti, bet to realizācija nav pietiekami 
produktīva.

Rekomendācijas

1. Palielināt ģimenes ārstu skaitu un optimizēt to teritoriālo izvietojumu.
2. Veicināt ģimenes ārstu zināšanas, prasmes un gatavību iesaistīties garīgās veselības 

uzturēšanas, traucējumu risku mazināšanas aktivitātēs, kā arī mazināt personu stigmatizāciju, 
vairot pacientu motivāciju vērsties pie ģimenes ārsta sakarā ar garīgās veselības problēmām.

3.  Izstrādāt vadlīnijas par uzdevumu un atbildību sadalījumu garīgās veselības aprūpē starp 
ģimenes ārstiem, psihiatriem, psihoterapeitiem un citām garīgās veselības aprūpē iesaistītām 
ārstniecības personām.

4. Apsvērt nepieciešamību noteikt un izveidot garīgās veselības pieredzes (kompetences) 
centrus.

5. Realizēt garīgās veselības jomā politikas plānošanas dokumentos noteikto.

7. EfEKTīVAS SAbIEDRībĀ bALSTīTAS 
 APRūPES PAKALPojUMU noDRoŠInĀŠAnA 
 cILVēKIEM AR SMAgIEM gARīgĀS VESELībAS 
 TRAUcējUMIEM
Sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu pieejamība

Latvijā vēl arvien dominē institucionālā aprūpe, kura 2009. gadā tiek nodrošināta septiņās 
Veselības ministrijas pārraudzītajās psihoneiroloģiskajās slimnīcās un 33 Labklājības ministrijas 
pārraudzītajos specializētajos sociālās aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
Uz nepieciešamību īstenot deinstitucionalizācijas politiku, attīstot sabiedrībā balstītu garīgās 
veselības aprūpi un novirzot tai vairāk finansējuma, norādījusi arī ANO Sociālo, ekonomisko 
un kultūras tiesību komiteja, kas 2007. gada maijā, skatot Latvijas kārtējo ziņojumu par ANO 
Starptautiskā pakta par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām izpildi, izteica bažas par 
to, ka institucionālā aprūpe vēl arvien dominē, bet sabiedrībā balstīti aprūpes pakalpojumi netiek 
attīstīti.149

Veselības aprūpes sektors

Lai gan 2008. gada augustā valdībā apstiprinātās pamatnostādnes “Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadam” vērtējamas kā vērā ņemams panākums, tomēr pagaidām nav 
izstrādāts ne pamatnostādņu ieviešanas plāns, ne arī to ieviešanai piešķirts budžets. Pamatnostādnes 
paredz izveidot valstī 24 sabiedrībā balstītas garīgās veselības aprūpes dienesta iestādes, no tām 

149  UN, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights, Latvia, E/C.12/LVA/CO/1, 07.01.2008, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/400/67/PDF/
G0840067.pdf?OpenElement, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
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sešus garīgās veselības centrus; sešas pusceļa mājas un divpadsmit grupu mājas.150

Diemžēl vēl pirms tika apstiprinātas pamatnostādnes, kas nosaka virzienus psihiatrijas nozares 
attīstībai, 2006.–2007. gadā vairākām psihoneiroloģiskajām slimnīcām tika piešķirti valsts galvoti 
aizdevumi ēku rekonstrukcijai un paplašināšanai – papildu gultu vietu izveidei. Katras slimnīcas 
izveidotie biznesa plāni nav bijuši publiski pieejami, tāpēc nav precīzi zināms, cik lielā mērā katra 
iestāde tiek paplašināta. Plānoto gultu skaita palielināšanu iestāžu vadītāji skaidroja kā pansionāta 
tipa nodaļu veidošanu – tās būšot sociālās aprūpes gultas, līdz ar to formāli veselības aprūpē gultu 
skaits nepieaugšot. No efektīvas politikas un budžeta plānošanas viedokļa saprātīgāk būtu bijis 
investēt psihoneiroloģiskajās slimnīcās tikai pēc tam, kad pieņemtas pamatnostādnes, kurās būtu 
noteikts, kā garīgās veselības aprūpes nozare valstī attīstāma kopumā.151

Lai gan psihiatrisko slimnīcu gultu skaits laika posmā no 1998. gada līdz 2006. gadam tika samazināts 
par 28,2%, (no 4371 uz 3139),152 tomēr līdz šim nav bijis pietiekams politisks un finansiāls atbalsts 
sabiedrībā balstīta garīgās veselības dienesta veidošanai. Atsevišķās Latvijas pilsētās ir pieejami 
sabiedrībā balstīti dienas centri personām ar psihiskās veselības traucējumiem, piemēram, 
Jelgavā un Rīgā, bet to skaits vēl arvien ir nepietiekams. Jelgavā slimnīca „Ģintermuiža” vairāku 
gadu garumā nodrošināja arī mobilās multidisciplinārās brigādes pakalpojumus Jelgavas pilsētā 
dzīvojošajiem slimnīcas ambulatorajiem pacientiem. Līdz šim šāda mobilā brigāde ir vienīgā Latvijā. 
Tā tika izveidota 2002. gadā ar Sorosa fonda-Latvija, Atvērtās sabiedrības institūta (Budapešta) un 
Kanādas valdības finansējumu. Pēc projekta finansējuma beigām finansiālo atbalstu turpināja 
sniegt Viduslatvijas slimokase. Kopš 2008. gada beigām ekonomiskās krīzes raisītā budžeta 
samazinājuma dēļ slimnīca „Ģintermuiža” bija spiesta mobilās brigādes darbu modificēt, samazinot 
darbinieku slodzes un finansējumu. Taču plānots, ka mobilā brigāde darbu varēs turpināt no 2009. 
gada oktobra VM finansētās mājas aprūpes programmas ietvaros.153

Pozitīvi vērtējams arī, ka 2005. gadā Rīgā darbu sāka Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra 
ambulatorais garīgās veselības aprūpes centrs Juglā – „Veldre”, nodrošinot gan ambulatoro psihiatru, 
psihologu, ergoterapeitu un sociālo darbinieku konsultācijas, gan arī grupu nodarbības un dienas 
stacionāra (25 gultas) pakalpojumus. Turpinot ambulatorās psihiatriskās palīdzības dienesta 
attīstību Rīgā, 2009. gada rudenī Pārdaugavas iedzīvotāju apkalpošanai atvērta Rīgas Psihiatrijas un 
narkoloģijas centra ambulatorā nodaļa „Pārdaugava”, vienlaikus slēdzot līdz šim vienīgo primārajā 
veselības aprūpē integrēto ambulatoro garīgās veselības aprūpes centru „Ziepniekkalns”. Taču 
kopumā gan 2005. gada vasarā veiktais kvantitatīvais psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību 
izvērtējums, kura laikā aptaujāti 408 psihiatrijas pakalpojumu lietotāji,154 gan 2009. gada novembra 
sākumā notikusī RC „ZELDA” diskusija ar psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem rāda, ka vairums 
psihiatrijas pakalpojumu lietotāju nav informēti par dzīvesvietā pieejamiem institucionālai aprūpei 
alternatīvajiem pakalpojumiem (dienas centriem, grupu mājām, pašpalīdzības grupām u.c.).

Labklājības sektors

Sabiedrībā balstīto jeb alternatīvos aprūpes pakalpojumu attīstību paredz arī Labklājības ministrijas 

150  Pamatnostādes „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, 
(pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
151  RC „ZELDA” Apkārtraksts Nr.1/2, 2008. gada jūlijs, http://www.zelda.org.lv/_rict_text/docs/zelda_webam_LV.pdf, (pēdējo 
reizi skatīts 05.11.2009.)
152  Dati no pamatnostādnēm „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā”, http://polsis.mk.gov.lv/view.
do?id=2753, (pēdējo reizi skatīts 05.11.2009.)
153  Telefona intervija ar slimnīcas „Ģintermuiža” valdes priekšsēdētāju Dr. Uldi Čāčus, 06.11.2009.
154  Ieva Leimane-Veldmeijere, Uldis Veits, Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums, Rīga: Latvijas Cilvēktiesību 
centrs, 2006., http://www.humanrights.org.lv/upload_file/Psihiatrijas_pakalpojumu_lietotaju_vajadzibu_izvertejums.pdf, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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izstrādātie politikas dokumenti un normatīvie akti, saskaņā ar kuriem ar valsts un pašvaldību 
finansiālo atbalstu tiek veidoti šādi alternatīvie pakalpojumi:

•	 grupu mājas (dzīvokļi)155 un pusceļa mājas156

2008. gadā valstī darbojās 13 grupu mājas (dzīvokļi) personām ar garīga rakstura traucējumiem, no 
tām astoņas grupu mājas tika pilnībā finansētas no vietējo pašvaldību budžetiem, bet piecas grupu 
mājas157 saņēma arī valsts līdzfinansējumu.158 Kopš 2007. gada valstī darbojas sešas pusceļa mājas, 
kas izveidotas pie attiecīgiem specializētajiem sociālās aprūpes centriem personām ar garīga 
rakstura traucējumiem. Lai gan pēc LM datiem, 2007. un 2008. gadā patstāvīgā dzīvē grupu mājā 
no institūcijām atgriezās vairāk klientu,  nekā bija plānots (atbilstoši 70 un 33 personas),159 tomēr 
grupu māju vēl arvien ir maz, turklāt grupu māju pakalpojumi pieejami tikai tiem klientiem, kuri 
atgriežas no institūcijām, bet nav pieejami tiem, psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem, kas šobrīd 
dzīvo ģimenēs, bet vēlētos dzīvot patstāvīgi. Sociālās aprūpes institūcijās mītošo un rehabilitēto 
klientu atgriešanos sabiedrībā un grupu māju pakalpojuma saņemšanu bieži vien kavē arī šo klientu 
juridiskais statuss, proti, rīcībnespēja, kuras atjaunošana ir ļoti sarežģīta (sk. 3. nodaļu). Jāatzīmē 
arī, ka kopš 2008. gada nogales, „sākoties ekonomikas lejupslīdei, pašvaldībām ir samazinājušās 
iespējas uzsākt jaunu grupu māju atvēršanu, līdz ar to pusceļa māju klientiem, kuri ir veiksmīgi 
apguvuši rehabilitācijas programmu, nav iespējas uzsākt patstāvīgu dzīvi”.160

•	 Dienas centri

2008. gadā Latvijā darbojās 22 dienas centri, kurus apmeklēja 1274 personas ar garīga rakstura 
traucējumiem,161 lielākoties minētie dienas centri piedāvā pakalpojumus cilvēkiem ar intelektuālās 
attīstības traucējumiem, un tikai Rīgā un Jelgavā atvērti arī dienas centri cilvēkiem ar psihiskām 
saslimšanām.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka valsts piedalās personām ar garīga 
rakstura traucējumiem paredzēto dienas centru finansēšanā. Dienas centru izveidošanas un 
uzturēšanas izdevumi tiek finansēti no valsts budžeta: centru izveidošanas gadā — 80 procentu, 
darbības pirmajā gadā — 60 procentu, otrajā gadā — 40 procentu, trešajā gadā — 20 procentu 
apmērā. Turpmākajos gados šie izdevumi 100 procentu apmērā tiek segti no pašvaldību budžetiem.

155  Grupu dzīvokļa klientam tiek nodrošināts šāds pakalpojuma apjoms: mājoklis; klienta pašaprūpes prasmju un sociālo 
prasmju korekcija; klienta sadarbības prasmju veicināšana, kas saistītas ar sociālo un nodarbinātības jautājumu risināšanu valsts 
un pašvaldības institūcijās; klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana (plānu izstrādā, ievērojot 
klienta iepriekš saņemto rehabilitācijas pakalpojumu programmas, kas satur patstāvīgās dzīves un pašaprūpes prasmju 
un sociālo prasmju apguves un attīstīšanas pasākumus. Plānā iekļauj klientam papildus paredzētos individuālos vai grupas 
pasākumus); personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un jaunu darba iemaņu apgūšanā; citi klientam nepieciešamie 
pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana.
156  Pusceļa māja nodrošina pārejas posmu no ilgstošas sociālās aprūpes uz patstāvīgu dzīvi. Pusceļa mājā cilvēki ar garīga 
rakstura traucējumiem apgūst sadzīvē nepieciešamās iemaņas – gatavot ēst, mazgāt veļu, apkopt sevi.
157  Valsts piedalās personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēto grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas 
un aprīkošanas finansēšanā to izveidošanas gadā 50 procentu apmērā, kā arī ar uzturēšanos grupu mājā (dzīvoklī) saistīto 
izdevumu finansēšanā 50 procentu apmērā no vienai personai paredzētajām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas uzturēšanas izmaksām tām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras atgriežas no ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijām. 
158  LR Labklājības ministrija, Ziņojums par Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2008. gadā, http://www.
lm.gov.lv/text/1147, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
159 Labklājības ministrijas 2008. gada publiskais pārskats, http://2009.gada 5. martā Ministru kabinetā www.lm.gov.lv/upload/
gada_parskats/publ_parskats_2008_4_1.doc.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
160  Informatīvais ziņojums par nacionālā sociālās iekļaušanās plāna 2008.–2010. gadam īstenošanas gaitu 2008. gadā, http://
polsis.mk.gov.lv/docSearch.do?searchtype=ows&clearnav=true, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
161  LR Labklājības ministrija, Ziņojums par Koncepcijas „Vienādas iespējas visiem” īstenošanas gaitu 2008. gadā, http://www.
lm.gov.lv/text/1147, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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2009. gada 5. martā valdības apstiprinātā LM izstrādātā Programma sociālās aprūpes un sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009. – 2013. gadam 
diemžēl paredz turpināt investēt lielāko daļu šai jomai pieejamā finansējumā institucionālajā 
aprūpē, nevis alternatīvajos pakalpojumos, līdz ar to nav prognozējams, ka tuvākajos gados būtiski 
varētu palielināties grupu māju un dienas aprūpes centru pieejamība.

Personas ievietošana un ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā pret tās gribu

Ņemot vērā, ka Latvijā psihiatriskās slimnīcas ir visatzītākā ārstēšanās vide personām ar garīgiem 
traucējumiem, jautājums par personas ievietošanu pret tās gribu psihiatriskajā slimnīcā ir īpaši 
aktuāls, un tam būtu jāpievērš papildu uzmanība. Psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta 
piekrišanas regulē Ārstniecības likums.162 2007. gada 1. martā tika pieņemti Ārstniecības likuma 
grozījumi, kas būtiski mainīja kārtību, kādā persona ievietojama psihiatriskajā slimnīcā pret tās 
gribu. Sākot ar 2007. gada 29. martu (brīdi, kad stājās spēkā likuma grozījumi), gala lēmumu par 
personas stacionēšanu pieņem tiesnesis, nevis ārstu konsilijs, kā tas bija līdz šim.163 

Saskaņā ar šī brīža likuma redakciju psihiatriskā palīdzība bez personas piekrišanas tiek sniegta, ja 
pacients apdraud apkārtējās personas vai/un164 persona ir izrādījusi vai izrāda nespēju rūpēties par 
sevi vai savā aizbildnībā esošām personām. Abos gadījumos ir nepieciešams, lai ārstniecības persona 
konstatētu, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru sekas (pirmajā gadījumā) varētu 
būt nopietnu miesas bojājumu radīšana pacientam pašam vai citai personai, vai nenovēršama un 
nopietna personas veselības pasliktināšanās (otrajā gadījumā). Sākotnējo lēmumu par personas 
stacionēšanu psihiatriskajā slimnīcā pieņem psihiatru konsilijs 72 stundu laikā kopš personas 
nogādāšanas slimnīcā. Par minēto lēmumu psihiatru konsilijs 24 stundu laikā rakstveidā informē 
rajona (pilsētas) tiesu (atbilstoši psihiatriskās ārstniecības iestādes atrašanās vietai). Tiesnesis 
nekavējoties pēc minētā lēmuma saņemšanas informē rajona (republikas pilsētas) prokuratūru 
(atbilstoši psihiatriskās ārstniecības iestādes atrašanās vietai), pacienta pārstāvi un psihiatrisko 
ārstniecības iestādi par iesniegto materiālu izskatīšanas dienu, laiku un vietu. Ja tiesnesis konstatē, 
ka pacientam nav pārstāvja, tas nekavējoties lūdz Latvijas Zvērinātu advokātu padomi pacienta 
interešu pārstāvībai norīkot zvērinātu advokātu. Lēmumu par personas stacionēšanu pret tās gribu 
uz laiku līdz diviem mēnešiem tiesnesis pieņem slēgtā sēdē psihiatriskajā ārstniecības iestādē 72 
stundu laikā pēc psihiatru konsilija lēmuma saņemšanas. 

Lai izvērtētu, cik efektīvi pieņemtie Ārstniecības likuma grozījumi darbojas praksē, RC „Zelda” 2009. 
gada maijā – oktobrī veica monitoringu, lūdzot sniegt viedokli par minēto jautājumu psihiatriskajām 
slimnīcām, tiesām, kas pieņem lēmumus par personu stacionēšanu pret to gribu, LR Tiesībsarga 
birojam, kā arī LR Veselības inspekcijai. Minētajām institūcijām tika uzdoti vairāki jautājumi gan par 
to viedokli attiecībā uz veiktajiem grozījumiem, problēmām, ar kurām tās saskaras procesa laikā, 
grozījumiem, kurus vēl būtu nepieciešams veikt, gan arī par stacionēto personu skaitu laika posmā, 
kopš likuma grozījumi stājušies spēkā.

Izvērtējot iestāžu, psihiatrisko slimnīcu un tiesu sniegtās atbildes, var konstatēt, ka vairums 
psihiatrisko slimnīcu (piemēram, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, „Piejūras slimnīca”, 
„Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, „Slimnīca „Ģintermuiža””), kā arī aptaujātās iestādes 
(Tiesībsarga birojs un Veselības inspekcija) pieņemtos Ārstniecības likuma grozījumus vērtē kā 
pozitīvus un atbilstošus cilvēktiesību standartiem. Piemēram, „Slimnīcas „Ģintermuiža”” paustajā 
viedoklī ir norādīts, ka šādu grozījumu ieviešana „ļoti palīdz mediķiem, jo tiek „pārlikta” atbildība no 

162  Ārstniecības likums, 68. pants, http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
163 08.11.2007. Grozījumi Ārstniecības likumā, pieejami: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=166885, (pēdējo reizi 
skatīts 09.11.2009.)
164  Likums neprecizē, vai nepieciešama abu kritēriju īstenošanās vai tikai viena.
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ārsta uz tiesu par lēmumu veikt pacienta ārstēšanu pret viņa gribu.”165 Savukārt vairākas tiesas, kuras 
ir iesaistītas procesā par personu ievietošanu ārstniecības iestādē pret tās gribu, pauž negatīvu 
viedokli, norādot, ka „faktiski tiesneši veic papildu formālu ārstu atzinuma apstiprināšanu”,166 kā arī 
raksturo Ārstniecības likuma grozījumus kā „nepilnīgus, pretrunīgus un ar sarežģītu izpildi”.167 Jāmin 
gan, ka citas tiesas minētos Ārstniecības likuma grozījumus tomēr vērtē pozitīvi (piemēram, Valkas 
rajona tiesa,168Jelgavas tiesa169 u.c.).

Kā vienu no lielākajām problēmām, kas saistīta ar tiesas procesu, tiesneši min ārstu „nespēju 
objektīvi novērtēt, kurš no Ārstniecības likuma 68. panta pirmās daļas 1. vai 2. punkta noteiktajiem 
kritērijiem (vai arī abi) konkrētajā gadījumā pacienta uzvedībā ir konstatēti.”170 Atsevišķu tiesu 
tiesneši norāda uz nepietiekamām zināšanām psihiatrijā, lai spētu apšaubīt ārstu lēmumus171, kā arī 
norāda uz „neizskaidrojamo medicīnisko terminoloģiju”, kas ir iekļauta ārstu konsiliju lēmumos.172 
Savukārt citās tiesās tiesneši par ārstu konsiliju atzinumiem izsakās ļoti pozitīvi, norādot, ka 
„psihiatru konsilija lēmumos informācija ir pietiekama, izsmeļoša”173 un „objektīva”.174 

Grūtības tiesnešiem sagādā arī komunikācija ar pacientu tiesas sēdes zālē. Atsevišķi tiesneši 
norāda, ka tiem trūkst speciālu zināšanu pacienta iztaujāšanai un uzklausīšanai, kā arī izpratnes par 
jautājumiem, kas var veicināt pacientu agresivitāti.175 Minēto problēmu atzīst arī ārsti, norādot, ka 
„tiesa parasti uzdod jautājumus pacientiem par viņu domām par ārstēšanās nepieciešamību, taču 
jautājumi satrauc pacientu un var saasināt viņa slimību”.176 Tāpat arī Tiesībsargs savā viedoklī norāda 
uz pacientu saņemtajām sūdzībām, ka tiesas laikā tiesneši nelabprāt iztaujā pacientu un pārsvarā 
procesa laikā tiek uzrunāti ārsti – eksperti, kā arī pieaicinātie pārstāvji vai aizstāvji.177 Kopumā ārsti 
norāda, ka „tiesas nepietiekami izprot pacienta psihiskās veselības stāvokli”.178 

Tiesas procesa norise ārstniecības iestādē tiek vērtēta dažādi. Atsevišķi tiesneši šo faktu vērtē 
pozitīvi, norādot, ka šādi „visos izskatāmajos gadījumos tiek uzklausīts pacientu viedoklis, kas 
nebija iespējams iepriekš, skatot lietas tiesas telpās”.179 Tomēr vairāki tiesneši kā problemātisku min 
drošību tiesas sēžu laikā, jo vairums pacientu ir agresīvi un likums neparedz policijas darbiniekiem 
nodrošināt kārtību tiesas sēdē.180 Savukārt visas aptaujātās slimnīcas pauž apmierinājumu par 
tiesas procesa norisi slimnīcā, jo tādējādi process ir mazāk traumējošs pacientam.

165  Slimnīcas „Ģintermuiža” sniegtais viedoklis, 03.06.2009, Nr. 1-10/818. Pieejams RC „Zelda”.
166  Daugavpils tiesas e-pastā sniegtais viedoklis, 27.10.2009. Pieejams RC „Zelda.” Līdzīgu viedokli RC „Zelda” telefona intervijā 
sniedza Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa.
167  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
168  Valkas rajona tiesas viedoklis 29.05.2009. Pieejams RC „Zelda”.
169  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
170  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
171  Telefona intervija ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi.
172  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
173  Valkas rajona tiesas viedoklis 29.05.2009. Pieejams RC „Zelda”.
174  Liepājas tiesas viedoklis 27.05.2009, Nr.1-18/321. Pieejams RC „Zelda”.
175  Jelgavas tiesas Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
176  Slimnīcas „Ģintermuiža” sniegtais viedoklis, 03.06.2009, Nr. 1-10/818. Pieejams RC „Zelda”.
177  LR Tiesībsarga sniegtais viedoklis 05.06.2009, Nr. 1-5/153. Pieejams RC „Zelda”.
178  Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sniegtais viedoklis 22.10.2009, Nr. 01-09/10054. Pieejams RC „Zelda”.
179  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
180  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
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Tiesu sniegtie statistikas dati par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas:

2007. gads 2008. gads 2009. gads

Valkas rajona tiesa 2 3 1

Liepājas tiesa Kopumā līdz 2009. gada 27. maijam 21 ārsta konsilija lēmums apstiprināts, 
4 – atteikts apstiprināt

Jelgavas tiesa Kopumā līdz 2009. gada 1. maijam stacionēti 10 pacienti.

Rīgas pilsētas Ziemeļu 
rajona tiesa

29 ārstu konsilija 
lēmumi apstiprināti, 

trīs atteikts apstiprināt

Apstiprināti visi 27 
ārstu konsilija lēmumi

23 ārstu konsilija 
lēmumi apstiprināti, 

vienu atteikts 
apstiprināt

Daugavpils tiesa Kopumā līdz 2009. gada 30. aprīlim izskatītas deviņas lietas.

Attiecībā uz nepieciešamiem grozījumiem Ārstniecības likumā ir saņemti šādi ierosinājumi:

1. Liepājas tiesa norāda uz nepieciešamību „precizēt/mainīt likuma 68. panta septiņpadsmito un 
astoņpadsmito daļu, t.i., – vai tiešām ir nepieciešama vairākkārtēja, atkārtota konsilija lēmuma 
apstiprināšana ar tiesneša lēmumu smagi slimiem pacientiem, kuri ar psihiskiem traucējumiem 
slimo ilgstoši, no bērnības vai pat neārstējami.” Tiesa uzskata, ka šāda veida jautājumiem būtu jābūt 
risināmiem cita likuma kārtībā.181

2. Jelgavas rajona tiesa ierosina „grozīt 68. panta vienpadsmito daļu, nosakot citu tiesas sēdes 
dalībnieku uzklausīšanas secību, proti, pacienta pārstāvi vai advokātu uzklausīt tikai pēc paša 
pacienta viedokļa uzklausīšanas”.182 Tiesa norāda, ka „68. panta vienpadsmitajā daļā norādītā 
klātesošo personu uzklausīšanas kārtība ir neloģiska”.183 

3. Jelgavas rajona tiesa tāpat norāda uz dažādām citām Ārstniecības likuma 68. panta nepilnībām 
un norāda, ka lēmums par pacienta ievietošanu ārstniecības iestādē būtu jāpieņem ārstu 
konsilijam, savukārt, lai ievērotu pacienta tiesības, likumā var paredzēt psihiatru konsilija 
lēmuma pārsūdzēšanas tiesības tiesā, ja persona to vēlas.184 Līdzīgu viedokli pauž arī Daugavpils 
psihoneiroloģiskā slimnīca, norādot, ka „darba prakse rāda, ka saskaņā ar Ārstniecības likumu 
ne visiem neatliekamās hospitalizācijas gadījumiem ir nepieciešama juridiska noformēšana”.185

Tiesībsargs savukārt ir norādījis, ka nesaskata nepieciešamību grozīt vai papildināt Ārstniecības 
likuma 68. pantu, un norāda uz nepieciešamību strādāt pie minētās normas „iedzīvināšanas praksē 
un to problēmu novēršanas, kas saistās ar profesionālās aizstāvības nodrošināšanu šāda veida 
lietās, kā arī tiesnešu izglītošanu šajā jomā”.186

Secinājumi

1. Sabiedrībā balstīti garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi Latvijā un it īpaši lauku 

181  Liepājas tiesas viedoklis 27.05.2009, Nr.1-18/321. Pieejams RC „Zelda”.
182  Jelgavas tiesas viedoklis, 14.08.2009, Nr. 1-18/188. Pieejams RC „Zelda”.
183  Turpat.
184  Turpat.
185  Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas sniegtais viedoklis 24.08.2009, Nr. 01-08/220. Pieejams RC „Zelda”.
186  LR Tiesībsarga sniegtais viedoklis 05.06.2009, Nr. 1-5/153. Pieejams RC „Zelda”.
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reģionos vēl arvien pieejami ierobežotam cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem skaitam. 
Valsts turpina investēt galvenokārt institucionālajā aprūpē gan veselības, gan labklājības 
sektorā.

2. Mācību iestādēs, kas sagatavo garīgās veselības un sociālās aprūpes speciālistus, nav 
izstrādātas un ieviestas mācību programmas, kas nodrošinātu sabiedrībā balstītu garīgās 
veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu.

3. Tiesām un ārstiem trūkst izpratnes par tiesas lomu, nosakot personai ārstēšanu bez tās 
piekrišanas (bieži personas tiek „biedētas” ar tiesu, tas netiek uzskatīts par personas tiesību 
aizsardzības mehānismu). Tiesas procesa nepieciešamība bieži tiek apšaubīta, kas liecina par 
zināšanu trūkumu attiecībā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi lietās, kas skar personas 
tiesības uz brīvību.

4. Problemātiska ir ārstu un tiesas sadarbība gan attiecībā uz ārstu konsilija atzinumu (norādītā 
problēma par ārstu nespēju precizēt, kurš Ārstniecības likuma 68. panta pirmās daļas punkts 
ir atbilstošs konkrētai situācijai, tiesnešu norādītā problēma par sarežģītiem medicīniskiem 
terminiem), gan attiecībā uz tiesas sēdes norisi – jo īpaši komunicējot ar pacientu. Minēto 
problēmu ir atspoguļojuši gan tiesneši, gan ārsti, iesakot organizēt īsu lekciju kursu tiesnešiem, 
advokātiem un prokuroriem par psihiskām saslimšanām.187 Kopumā šāda apmācību 
organizēšana būtu nepieciešama, lai izpratnes trūkuma dēļ netiktu pārkāptas personu tiesības 
procesa laikā.

5. Ņemot par pamatu Tiesībsarga konstatēto, var secināt, ka lietās par personas ievietošanu 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā bez tās piekrišanas apšaubāma ir valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības efektivitāte.

Rekomendācijas

1. Nepieciešams izstrādāt pamatnostādņu “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–
2014. gadam” ieviešanas plānu, piešķirot arī nepieciešamo finansējumu sabiedrībā balstīta 
psihiatriskās palīdzības dienesta attīstībai.

2. Nepieciešams izstrādāt un ieviest mācību programmas sabiedrībā balstītas garīgās veselības 
aprūpes speciālistu sagatavošanai.

3. Nepieciešams organizēt apmācības (piesaistot starptautiskos ekspertus šajā jomā, kā arī 
izmantojot par pamatu citu valstu pieredzi un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi) psihiatriem, 
tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem par tiesas procesa būtību, kā arī efektīvu pacienta 
tiesību aizstāvību lietās par personas ievietošanu psihiatriskajā slimnīca bez tās piekrišanas.

4. Nepieciešams īstenot aktivitātes, lai uzlabotu psihiatru un tiesnešu savstarpējo sadarbību 
tiesas procesa laikā.

5. Ņemot vērā pozitīvās atsauces par tiesas sēžu norisi ārstniecības iestādē, iespējams, ka tomēr 
būtu vērts domāt, kā nodrošināt lielāku drošību tiesas sēžu zālē, atsaucoties uz tiesnešu 
izteiktajiem iebildumiem.

6. Ieteicams izvērtēt tiesnešu ierosināto procesuālo grozījumu (attiecībā uz tiesas sēdes 
dalībnieku uzklausīšanas secību) veikšanas nepieciešamību.

7. Ņemot vērā, ka Latvija ir parakstījusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 
un šobrīd gatavojas to ratificēt, kā arī ņemot vērā ANO Augstā Cilvēktiesību komisāra 2009. 
gada 26. janvāra Tematisko ziņojumu,188 nepieciešams izvērtēt ĀL 68. pantā definēto kritēriju 
stacionēšanai bez pacienta piekrišanas atbilstību minētās konvencijas 14. pantam.

187  Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sniegtais viedoklis 22.10.2009, Nr. 01-09/10054. Pieejams RC „Zelda”.
188  Thematic study by the Office of UN High Commissioner for Human Rights on enhancing the awareness and understanding 
of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UN General Assembly,  26 January 2009, A/HRC/10/48, http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.48.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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8. STARPnoZARU SADARbībAS VEIDoŠAnA 

Starpnozaru sadarbība, veidojot un īstenojot garīgās veselības aprūpes politiku, tika analizēta jau šī 
ziņojuma 2. nodaļā. Kā jau iepriekš minēts, garīgās veselības jautājumu risināšanā šobrīd visciešāk 
sadarbojas Veselības un Labklājības ministrija. Piemēram, kopš 2008. gada augusta Labklājības 
ministrijas paspārnē darbojas ANO konvencijas ratifikācijas sagatavošanas darba grupa, kurā plaši 
pārstāvētas bija gan vairāku nozaru ministrijas, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan arī cilvēkus 
ar invaliditāti pārstāvošas sabiedriskās organizācijas.189 Tieši trīspusējā sadarbība darba grupas 
ietvaros starp LM, LR Tiesībsarga biroju un NVO (RC „ZELDA”) palīdzēja identificēt aktuālākās 
problēmas rīcībspēju institūta regulējumā, kurš būtu saskaņojams ar ANO Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām 12. pantu.

Tāpat iespējas veicināt starpnozaru sadarbību nodrošina LM Invalīdu lietu nacionālā padome 
(ILNP), kas tika izveidota 1997. gadā kā konsultatīva institūcija, kas piedalās cilvēku ar invaliditāti 
integrācijas politikas izstrādāšanā un īstenošanā. ILNP darbojas septiņi ministri, Latvijas Pašvaldību 
savienības priekšsēdētājs, LR Tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
priekšsēdētājs, Sabiedrības integrācijas fonda direktore, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 
priekšsēdētājs un vairāku sabiedrisko organizāciju pārstāvji.190 Sabiedrisko organizāciju vidū ir arī 
Latvijas asociācija „Rūpju bērns”, kas pārstāv cilvēkus ar intelektuālās attīstības traucējumiem un 
biedrība RC „ZELDA”, kas pārstāv gan cilvēkus ar psihiskās veselības traucējumiem, gan cilvēkus ar 
intelektuālās attīstības traucējumiem.

Lai nodrošinātu viedokļu un informācijas apmaiņu par sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas 
dokumentiem un tiesību aktu projektiem, LM sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām 
nostiprinājusi, arī parakstot sadarbības līgumus. Pirmie līgumi ar vairāk nekā 10 NVO, tostarp arī ar 
RC „ZELDA” tika parakstīti 2009. gada 25. septembrī. Informācijas apmaiņai LM Sociālās iekļaušanas 
politikas departaments organizē arī regulāras ikmēneša tikšanās ar cilvēkus ar invaliditāti 
pārstāvošajām organizācijām.191

Arī Veselības ministrijas paspārnē darbojas vairākas konsultatīvās padomes, kā arī starpnozaru 
komisijas,192 tomēr tajās nav iesaistītas tādas sabiedriskās organizācijas, kas pārstāvētu cilvēkus ar 
garīga rakstura traucējumiem. Lai gan 2008. gada augustā valdībā apstiprinātās pamatnostādņu 
„Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” situācijas analīzē konstatēts, ka 
„nepietiekami tiek respektēts pakalpojumu lietotāju un viņu ģimenes locekļu viedoklis par (garīgās 
veselības aprūpes) dienestu, politikas principiem un mērķiem” un tiek solīts „garīgās veselības 
politikas izstrādes un politikas īstenošanas jautājumu risināšanā iesaistīt pakalpojuma lietotāju un 
viņu radinieku izveidotās organizācijas”,193 pagaidām šī iesaiste nenotiek.

No lielākajām Latvijas pašvaldībām jāatzīmē Rīgas domes kā pakalpojumu finansētāja sadarbība 
ar NVO, 2007. gada oktobrī izveidojot Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvo 
padomi, kurā šobrīd darbojas cilvēku ar invaliditāti 20 Rīgas organizāciju pārstāvji.

189  LM, ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas īstenošanas gaita, http://www.lm.gov.lv/text/823, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
190  Informācija par LM ILNP un sēžu protokoli pieejami LM mājas lapā - http://www.lm.gov.lv/text/563, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
191  Tikšanos protokoli pieejami LM mājas lapā - http://www.lm.gov.lv/text/746, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
192  Informācija par VM sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām pieejama VM mājas lapā - http://www.vm.gov.lv/index.
php?id=527&top=92#SK, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
193  Apstiprinātas Ministru kabinetā 2008. gada 6. augustā, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
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Tomēr, neskatoties uz ministriju, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu centieniem veidot dialogu 
ar sabiedrību, līdz šim trūcis gan sistemātiskas sadarbības ar psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
organizācijām, gan arī politikas veidotāji nav veikuši regulāru psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
vajadzību un apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem izpēti. Līdz šim vienīgo kvantitatīvo 
psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējumu194 veikusi biedrība „Latvijas Cilvēktiesību 
centrs”, kas 2006. gadā publicēja pētījumu, kurš atspoguļoja psihiatrijas pakalpojumu lietotāju 
viedokļus gan par cilvēktiesību jautājumiem, gan par veselības un aprūpes pakalpojumu 
pieejamības un kvalitātes jautājumiem. Pētījumā tika sniegtas arī rekomendācijas psihiatrijas 
pakalpojumu lietotāju iesaistīšanā politikas lēmumu pieņemšanā.

Diemžēl, salīdzinot ar 2005. gada vasaru, kad tika veikts minētais pētījums, jākonstatē, ka psihiatrijas 
pakalpojumu lietotāju organizāciju vēl arvien ir maz un tās ir ļoti vājas. Tāpēc RC „ZELDA” cenšas 
celt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju kapacitāti, organizējot regulāras tikšanās 
– diskusijas, kuru laikā gan tiek apspriestas garīgās veselības jomas aktualitātes, gan arī sniegta 
apmācība par konkrētiem psihiatrijas pakalpojumu lietotājus interesējošām tēmām.195 Uzsāktā 
sadarbība ar psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizācijām RC „ZELDA” sniedz arī papildu 
informāciju par ikdienas problēmām, ar kurām saskaras psihiatrijas pakalpojumu lietotāji.

Aktīvākie cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem no dažādiem dienas centriem un 
sociālās aprūpes institūcijām kopš 2004. gada apvienojušies Latvijas Pašaizstāvības kustībā, kuras 
dalībniekiem nepieciešamo atbalstu sniedz atbalsta persona.

Pakalpojumu sniedzēju savstarpējā sadarbība

Vēl arvien problemātiska ir dažādu pakalpojumu sniedzēju sadarbība, kas nereti var ietekmēt 
pakalpojumu saņēmēju dzīves kvalitāti. Ir bijušas atsevišķas labas projektu iniciatīvas, kur pašvaldības 
un garīgās veselības pakalpojumu sniedzēji paši meklējuši sadarbību ar citiem dienestiem. Piemēram, 
2004. gada rudenī Cēsu rajona padome sadarbībā ar Vecpiebalgas psihoneiroloģisko slimnīcu ar 
Sorosa fonda-Latvija un Atvērtās sabiedrības institūta finansiālo atbalstu izveidoja Vidzemes sociālās 
integrācijas programmu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.196 Programmas ietvaros tika 
veicināta sadarbība starp astoņu Vidzemes rajonu garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu 
sniedzējiem, piemēram, tika izveidota Vidzemes reģiona pakalpojumu sniedzēju datu bāze.

Arī 2005.–2007. gadā īstenotā Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra EQUAL projekta „Personu 
ar garīgiem traucējumiem un psihiskām slimībām integrācija darba tirgū” ietvaros tika attīstīta 
septiņu psihoneiroloģisko slimnīcu sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm. Tomēr ir 
bijis grūti turpināt šīs iniciatīvas pēc projektu finansējuma beigām, jo projektiem trūcis pēctecības 
un turpmākā finansiālā atbalsta. 

Sabiedrības veselības aģentūras organizētajā 2008. gada 18. decembra sanāksmē par atbalsta iespējām 
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem tika aktualizēts jautājums par visiem 
pieejamas vienotas informatīvās bāzes par atbalsta un sociālās integrācijas iespējām cilvēkiem ar garīga 

194  Ieva Leimane-Veldmeijere, Uldis Veits, Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums, Rīga: Latvijas Cilvēktiesību 
centrs, 2006.g., http://www.humanrights.org.lv/upload_file/Psihiatrijas_pakalpojumu_lietotaju_vajadzibu_izvertejums.pdf, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
195  Piemēram, 2008. gadā RC „ZELDA” sadarbībā ar Latvijas Iniciatīvas grupu psihiatrijā organizēja 3 dienu vasaras nometni 
psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem par alternatīvajām terapijām (mākslas, mūzikas, deju un kustību un drāmas terapijām), 
savukārt 2009. gadā RC „ZELDA” divos mācību semināros – diskusijās iepazīstināja psihiatrijas pakalpojumu lietotājus ar ANO 
Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
196  Cēsu rajona padome, Vecpiebalgas psihoneiroloģiskā slimnīca, Vidzemes sociālās integrācijas programma cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem, 2004. gads, http://www.humanrights.org.lv/html/lv/jomas/28800.html, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
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rakstura traucējumiem trūkumu. Turklāt sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka šāda informatīva datu bāze 
būtu noderīga arī psihiatriem, līdz ar to atvieglojot pacientu tuvinieku informēšanas iespējas. Diskusijas 
rezultātā bijusī Sabiedrības veselības aģentūra 2009. gada sākumā savā mājas lapā, kuras arhīvs šobrīd 
pieejams tīmekļa vietnē - http://sva.vi.gov.lv/lv/garigaveseliba, izveidoja garīgās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēju sarakstu, taču tas būtu regulāri jāpapildina, un par tā esamību būtu regulāri 
jāinformē gan pakalpojumu sniedzēji, gan saņēmēji.

Secinājumi

1. Lai gan ir daži labi ministriju un invalīdu organizāciju sadarbības piemēri, tomēr nozīmīgākajos 
lēmumos, kas skar izmaiņas garīgās veselības vai sociālās aprūpes politiku, psihiatrijas 
pakalpojumu lietotāju un viņu interešu aizstāvju organizācijas netiek iesaistītas.

2. Nepietiekamās starpnozaru sadarbības dēļ pakalpojumu sniedzēji bieži vien nav informēti par 
citu institūciju piedāvātajiem pakalpojumiem, kas nepieciešami konkrētajam klientam. 

3. Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizācijām trūkst gan resursu, gan kapacitātes savu 
interešu pārstāvībai. 

Rekomendācijas

1. Nepieciešams iesaistīt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības 
organizācijas garīgās veselības un sociālās aprūpes politikas lēmumu pieņemšanā.

2. Īstenojot izmaiņas garīgās veselības aprūpes vai sociālās aprūpes politikā, nepieciešams arī 
periodiski izvērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības un apmierinātību ar 
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

3. Ieteicams vietējās pašvaldībās veidot garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu 
sniedzēju, tostarp atbalsta grupu, datu bāzi, kas būtu pieejama gan nozares speciālistiem, gan 
pašiem pakalpojumu saņēmējiem.

4. Nepieciešams turpināt celt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem organizāciju kapacitāti 
interešu aizstāvībā, lai paplašinātu to zināšanu līmeni cilvēktiesību jautājumos un sekmētu šo 
organizāciju prasmes cīnīties pret stigmu un diskrimināciju.

9. ATbILSToŠA Un KoMPETEnTA DARbASPēKA IZVEIDE
Veselības ministrijas izstrādātajā dokumentā pamatnostādnes „Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadā”197 konstatēts, ka pašreiz garīgās veselības aprūpe galvenokārt 
ir orientēta uz personu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem ārstēšanu un aprūpi. Šobrīd 
ar garīgās veselības aprūpes dienesta funkcijām saprot psihisko un uzvedības traucējumu 
ārstēšanu akūtos, neatliekamos gadījumos stacionārajās ārstniecības iestādēs slimnīcu nodaļās 
un ļoti ierobežotā apjomā dienas stacionāros. Valsts apmaksātos pakalpojumus saņem iedzīvotāji 
ar smagiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem – šizofrēniju, organiskiem psihiskiem 
traucējumiem, garīgo atpalicību, smagām depresijām, taču valsts nodrošināto un apmaksāto 
pakalpojumu kvalitāte pilnībā neatbilst starptautiski pieņemtām normām. Garīgās veselības 
veicināšanas, psihisko traucējumu profilakses un rehabilitācijas darbs ir nebūtisks. Latvijā šobrīd nav 
nozīmīgas garīgās veselības aprūpes daļas – iestādes, kurās pacienti varētu saņemt nepieciešamo 
ārstēšanu un rehabilitāciju ar mērķi atgriezties sabiedrībā, pacientu rehabilitācija iespēju robežās 
tiek veikta psihiatriskajās slimnīcās. Garīgās veselības pakalpojumu lietotāju rehabilitācija, dzīves 
organizēšana un integrācija sabiedrībā notiek arī sociālās aprūpes iestādēs, taču to pamatuzdevums 
ir nodrošināt klientus ar dzīvesvietu. Ambulatorā palīdzība galvenokārt ietver psihiatra un 

197  Apstiprināta Ministru kabinetā 2008. gada 6. augustā, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2753, (pēdējo reizi skatīts 
15.10.2009.)
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psihiatrijas māsas pieņemšanu un pārsvarā balstās uz medikamentozu ārstēšanu. Pacientiem ar 
vieglākiem psihiskiem traucējumiem valsts apmaksātie piedāvātie pakalpojumi nav piemēroti un 
neatbilst viņu prasībām, tādēļ pārsvarā tos sniedz privāti praktizējoši garīgās veselības speciālisti 
(psihiatri, psihoterapeiti, psihologi u.c.). 

Latvijā 2008. gada beigās garīgo veselības aprūpi sniedza astoņas psihiatriskās slimnīcas, no 
kurām viena bērnu psihiatriskā slimnīca; viena bērnu psihiatriskā nodaļa pie vispārējā profila 
slimnīcas Rīgā; trīs dienas stacionāri pie psihiatriskajām slimnīcām; viens sabiedrībā balstīts garīgās 
veselības centrs Rīgā; viens sabiedrībā balstīts garīgās veselības centrs primārās aprūpes centrā 
Rīgā; četras ambulatorās nodaļas pie specializētajām psihiatriskajām slimnīcām (ieskaitot bērnu 
aprūpi); viena ambulatorā bērnu nodaļa pie reģionālās daudzprofilu slimnīcas Rīgā; 23 psihiatru 
kabineti pašvaldību primārās aprūpes centros (ieskaitot bērnu aprūpi); 61 psihiatru privātprakse, 
no kurām 16 privātpraksēs veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. 
Stacionāro psihiatrisko palīdzību personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās, nodrošina Latvijas 
Cietumu slimnīca ar 30 psihiatriskā profila gultām. 

Laika periodā no 1998. gada līdz 2006. gadam vidējais ārstēšanās ilgums psihiatriskā profila 
gultās ir samazinājies no 66 līdz 56 gultdienām, psihiatrisko slimnīcu gultu skaits šajā laika posmā 
ir samazinājies par 28,2% (no 4371 uz 3139) pēc pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadā” sniegtās informācijas. Tas norāda, ka psihiatriskā profila gultu fonds 
un cilvēkresursi slimnīcās tiek izmantoti arvien efektīvāk, taču Latvijā no visa gultu fonda gandrīz 
15% ir psihiatriskā profila gultas. Tas ir neproporcionāli un nepamatoti liels viena profila gultu skaits, 
un tas liecina par psihiatriskās palīdzības augsto institucionalizācijas pakāpi, iespējamo psihiatrisko 
stacionāru resursu izmantošanu arī sociāliem mērķiem.

Virkne izstrādāto politikas dokumentu, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar garīgo veselību, 
veicina pārmaiņas uz racionālas, efektīvas garīgās veselības aprūpes nozares attīstību, cilvēkresursu 
un citu resursu izlietojumu un sniegto pakalpojumu kvalitatīviem uzlabojumiem. Pēdējos gados 
izstrādātajos garīgās veselības politikas dokumentos vērojama nostāja mainīt garīgās veselības 
aprūpes pieeju no institucionālas uz ārpusslimnīcas aprūpes formām, no psihisku traucējumu 
ārstēšanas uz to profilaksi un traucējumu izraisošo faktoru ietekmes mazināšanu. 

Psihiatrisko pakalpojumu sniedzēju profesionālais loks pēdējo gadu laikā ir ļoti lēni paplašinājies. 
Ārstēšanu un diagnostiku veic psihiatri, sociālo atbalstu – sociālie darbinieki. Valstī pašlaik ir izveidots 
tikai viens sabiedrībā balstīts garīgās veselības centrs – ambulatorās psihiatriskās palīdzības centrs 
Rīgā, un viens sabiedrībā balstīts garīgās veselības centrs primārās veselības aprūpes centrā Rīgā. 
Klientiem šeit nodrošina multidisciplināru palīdzību, kas ietver klienta vajadzību noteikšanu, ciešu 
sadarbību starp psihiatru, psihiatrijas māsu, sociālo darbinieku, ergoterapeitu. Multidisciplinārās 
komandas darbība pacientam nodrošina kvalitatīvu, un izmaksām atbilstošu palīdzību un ļauj 
pēc iespējas ātrāk atkal iekļauties sabiedrībā. Pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošana 2009.–2014. gadā” konstatēts, ka Latvijā šāda veida aprūpe ir pieejama tikai apmēram 
17% valsts iedzīvotāju un to izmanto 10% valsts psihiatrijas dienesta aprūpē esošie pacienti. Kā 
būtisks trūkums vērtēts, ka šāda sabiedrībā balstīta garīgās veselības aprūpe nav pieejama ārpus 
Rīgas. Lai gan PVO rekomendē garīgās veselības aprūpes nodrošināšanu ar multidisciplinārajām 
komandām, pašreizējās personāla prasmes un iemaņas ir nepietiekamas, lai īstenotu šo ieteikumu. 
Pašreizējā situācijā to apgrūtina arī finansiāli ekonomiskās problēmas valstī.

Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīviem garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem, būtisks, 
sevišķi garīgajā veselības aprūpē, ir cilvēkresursu faktors, procesā iesaistīto speciālistu izvēle, to 
kvalifikācija, atbilstošs skaits un racionāls izvietojums. Psihiatriskās ārstniecības procesa pamatā ir 
iesaistīts psihiatrs, psihiatrijas māsa un māsu palīgs. Psihologs strādā galvenokārt ar diagnostikas 
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metodēm. Pašreizējā situācijā garīgās veselības nodrošināšanai un psihiatriskās palīdzības 
sniegšanai Latvijā ir nepietiekams sociālā darba speciālistu, ergoterapeitu un māsu palīgu skaits. 
Latvijā 2002. gadā psihoneiroloģiskās slimnīcās strādāja divi ergoterapeiti, 2004. gadā – četri, 
bet 2006. gadā tikai septiņi ergoterapeiti. Praktiski nemainīgs ir kopējais psihiatru skaits, un tas ir 
minimums, kas valstij ir nepieciešams, lai nodrošinātu garīgās veselības aprūpi pašreizējā līmenī. 
Kaut arī pēdējos gados ir vērojams psihiatrijas māsu skaita pieaugums, joprojām garīgās veselības 
aprūpes māsu skaits ir nepietiekams. 

Pēc bijušās Sabiedrības veselības aģentūras izdotās 2008. gada statistikas gadagrāmatas „Psihiskās 
veselības aprūpe Latvijā 2007. gadā” 198 pieaugušo, bērnu psihiatru skaitu un psihiatrisko medicīnas 
māsu skaitu Latvijā uz 10 000 iedzīvotājiem parāda tabula:

Specialitāte 2003. gads 2004. gads 2005. gads 2006. gads 2007. gads

Pieaugušo 
psihiatri 1,03 1,04 1,07 1,13 1,00

Bērnu 
psihiatri 0,03 0,06 0,09 0,10 0,20

Ārstniecības 
personas 
ar vidējo 

medicīnisko 
izglītību

3,4 3,5 3,7 3,8 3,5

No tabulā iekļautās informācijas redzams, ka psihiatru un ārstniecības personu ar vidējo medicīnisko 
izglītību skaits uz 10000 iedzīvotājiem, sākot ar 2007. gadu, ir mazinājies. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju 
skaits Latvijā pēdējo 10 gadu laikā samazinās vidēji par 12000 iedzīvotāju gadā, šis psihiatru un 
medicīnas māsu samazinājums vērtējams kā būtisks. Ievērojot pašreizējo ekonomisko situāciju, 
finansējuma trūkuma dēļ tuvākajos gados arī sagaidāms garīgās veselības aprūpes speciālistu skaita 
samazinājums un tā palielināšanas un pieejamības uzlabošanas iespējas garīgās veselības aprūpei 
ir vērtējamas pesimistiski. Smagās ekonomiskās situācijas dēļ jau esošo cilvēkresursu saglabāšana, 
to kompetences uzlabošana un jaunu speciālistu sagatavošana un nodarbināšana ir kļuvusi 
problemātiska. Būtiski apdraudēta ir iepriekš izstrādāto garīgās veselības uzlabošanas politikas 
dokumentu īstenošana, garīgās veselības aprūpes deinstitucionalizācija, ieviešot multidisciplināro 
komandu darbību, paplašinot alternatīvās garīgās aprūpes iespējas, attīstot sabiedrībā balstītas 
garīgās veselības pakalpojumu formas un iekļaujot dažādu rehabilitācijas pakalpojumu veidus gan 
valsts psihiatriskā dienesta stacionārā un ārpusstacionārā darbā, gan sociālās aprūpes jomā.

Veselības ministrija ir izstrādājusi pamatnostādnes „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”,199 kas 
apstiprinātas 2005. gada 18. maijā ar LR MK rīkojumu Nr. 326. Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt 
iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un panākt efektīvu resursu 
izlietojumu veselības aprūpē. Pamatnostādnēs identificētas galvenās problēmas par cilvēkresursu 
trūkumu, nevienmērīgu tā sadalījumu valstī, izglītības sistēmas nepilnībām, jo netiek nodrošinātas 
pieaugošās vajadzības pēc cilvēkresursiem, kā arī nepietiekošo ārstniecības personu atalgojumu. 
Pamatnostādņu īstenošanai Veselības ministrija ir izstrādājusi un sagatavojusi Programmu 

198  http://sva.vi.gov.lv/files/gariga%20veseliba/gariga_veseliba_2007_sva.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
199  Pamatnostādnes „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē”, http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/bf25ab0f47ba5dd78
5256499006b15a4/17cb8c1218bf81cdc2257313001f391a/$FILE/cilvekresursi.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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„Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015. gadam”,200 kas Ministru kabinetā apstiprināta 
2006. gadā un paredz būtisku ārstniecības personu skaita palielinājumu, izvietojuma un sadalījuma 
optimizāciju starp stacionāro, ambulatoro aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Sakarā 
ar būtisku ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī cilvēkresursu attīstības pamatnostādņu 
un programmas īstenošana sadaļā par ārstniecības personu skaita palielināšanu, ietverot arī 
speciālistus garīgai veselības aprūpei, tuvākajos gados ir apšaubāma.

Garīgā veselības aprūpē iesaistīto speciālistu izvēles iespējas un skaits ir nepietiekams, taču 
psihiatru un citu garīgās veselības aprūpes speciālistu izglītība, sagatavotība praktiskam darbam 
vērtējama kā kvalitatīva un atbilstoša. Latvijā ārstus pamatstudiju programmās sagatavo Rīgas 
Stradiņa universitātē 201 un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē.202 Medicīniskās izglītības studiju 
programmu realizācijas nosacījumi ietver daudzu faktoru kopumu – normatīvo aktu izmaiņas, 
licencēšanu, akreditāciju studiju programmām, finansēšanu, sekmīgu universitātes darbības 
menedžmentu u.c. faktorus. Pamatnostādnēs „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” konstatēts, 
ka medicīnas studiju programmas specifikas dēļ studenti piedalās ārstniecības procesā, tāpēc 60% 
no studiju procesa norit ārpus augstskolām – ārstniecības iestādēs, kuras ir akceptētas kā klīniskās 
bāzes. Studiju programmās tiek izmantoti ārstniecības iestāžu rīcībā esošie resursi, ārstnieciskās un 
diagnostiskās ierīces. Studiju programmu sasaisti ar praktisko darbu nodrošina arī tas, ka docētāji 
nodarbojas gan ar pedagoģiju, gan pētniecību, ir arī sertificētas ārstniecības personas un aktīvi 
praktizē medicīnā. 

Pēc pamatstudiju programmas beigšanas psihiatri specialitātē tiek sagatavoti valsts apmaksātā 
rezidentūrā. Rezidentu mācību programma203 psihiatrijā ir četrgadīga un paredz gan lekciju kursu, 
gan praktiskās nodarbības, ietverot apmācību narkoloģijā, neiroloģijā, psihoterapijā un citās 
specialitātēs. Ik gadus rezidentūru psihiatrijā absolventē vidēji ir četri (3–5) rezidenti, kurus valsts 
sadale nosūta uz noteiktām darba vietām. Rezidentu sadale ir Veselības ministrijas kompetencē, un 
tā tiek veikta pēc noteiktiem kritērijiem. 

Lai citu disciplīnu veselības aprūpes speciālisti apgūtu pamatzināšanas garīgajā veselībā un 
psihiatrijā, spētu risināt ar garīgo veselību saistītus jautājumus, citu specialitāšu rezidentūras 
mācību programmās ir iekļauta apmācība psihiatrijā, piemēram, narkoloģijas rezidenti zināšanas 
psihiatrijā apgūst divus gadus, ģimenes ārstu rezidentūras programmā viens mēnesis paredzēts 
zināšanu apguvei psihiatrijā; logopēdu, ergoterapeitu, sabiedrības veselības ārstu rezidentūras 
programmās psihiatrijā paredzētas piecas lekcijas (10 stundas) un astoņas nodarbības (32 stundas) 
ar praktiskiem darbiem. Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes bakalauru un 
maģistrantu sagatavošanā Sociālā darba studiju programmā iekļauta 14 dienu apmācība klīniskajā 
psihiatrijā, kas sastāv no piecām lekcijām (10 stundas), 10 nodarbībām (50 stundas) un e-apmācības 
materiālu apguves.
Ģimenes ārstiem ir iespējas zināšanas psihiatrijā papildināt Rīgas Stradiņa universitātes 
Tālākizglītības fakultātes kursos. Kursu programmā ir lekcijas un praktiskie darbi pa vienai nedēļai 
mēnesī, sešus mēnešus gadā. Ik gadus šos kursus apmeklē vidēji 50 – 60 ģimenes ārsti. Bez šīs 
iespējas ģimenes ārsti papildus zināšanas psihiatrijā un garīgās veselības jautājumos var saņemt 
Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas204 un Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācijas rīkotajās lekcijās, 

200  Programma „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.–2015. gadam”, http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/62
6e6035eadbb4cd85256499006b15a6/a0ef02442cc7b54cc225748800293375/$FILE/VMprogramma.doc, (pēdējo reizi skatīts 
09.11.2009.)
201  Rīgas Stradiņa universitātes Pamatstudiju programmas, http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/medicina, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
202   Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, http://www.lu.lv/fakultates/medicinas-fakultate/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
203  Rezidentu mācību programma, http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/rezidentura-medicina, (pēdējo 
reizi skatīts 09.11.2009.)
204  Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, http://www.lgaa.lv/, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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kur ar priekšlasījumiem par atsevišķām psihiatrijā aktuālām tēmām tiek uzaicināti Rīgas Stradiņa 
universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras mācību spēki un citi kompetenti, apmācīttiesīgi 
speciālisti. Latvijas Ārstu biedrība205 regulāri – piecas reizes gadā – organizē starpdisciplināras 
konferences, uz kurām ar lekcijām tiek uzaicināti garīgās veselības speciālisti.

Profesionālo izglītību veselības aprūpē, kas ir teorētiska un praktiska sagatavošanās produktīvai 
darbībai profesijā ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, zināšanu un prasmju pilnveidi arī garīgās 
veselības aprūpē, Latvijā iegūst Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātē profesionālā 
bakalaura un akadēmiskā maģistra pamatstudiju programmās.206 Lielākā daļa esošā vidējā 
medicīniskā personāla medicīnisko izglītību ieguvusi medicīnas skolās. 2004. gadā notika medicīnas 
skolu reorganizācija par medicīnas koledžām, un šīs izglītības iestādes no Veselības ministrijas 
padotības tika nodotas Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Tā kā garīgā veselības aprūpē 
sevišķi liela nozīme ir labi sagatavotam, prasmīgam un strādāt gribošam vidējam medicīniskam 
personālam, bet sevišķi pēdējo gadu laikā vidējā medicīniskā personāla darba novērtējums un 
prestižs kļūst arvien zemāks, tuvākā nākotnē var būt apdraudēta kvalitatīva garīgā veselības aprūpe 
vidējā medicīniskā personāla trūkuma dēļ. Pašreiz psihiatru un psihiatrijā nodarbināto vidējo 
medicīnisko darbinieku 1:3,5 proporcija, salīdzinot ar citām medicīnas nozarēm, vērtējama kā 
apmierinoša, taču garīgās veselības aprūpes specifikas dēļ medicīnas māsu skaits būtu palielināms. 
Liela nozīme ir vidējā medicīniskā personāla papildu izglītībai par garīgās veselības aprūpi, ko 
organizē un vada Latvijas Māsu asociācijas Psihiatrijas māsu apvienība,207 kas, piesaistot lektorus, 
organizē kursus un praktiskās nodarbības par garīgās veselības tēmām. Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
garīgo veselības aprūpi, Latvijas Māsu asociācijas Psihiatrijas māsu sertifikācijas komisija novērtē 
medicīnas māsu zināšanu un praktiskā darba iemaņu atbilstību prasībām un izdod atbilstošu 
sertifikātu.

Būtisks garīgās veselības aprūpes speciālistu un pakalpojumu sniedzēju zināšanu un prasmju 
papildināšanas avots ir tālākizglītība. Tālākizglītība ir iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un 
profesionālās meistarības pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām. Tālākizglītības 
saturu šobrīd ietekmē darba tirgus izvēles, profesionālās organizācijas, vispārējās prasības 
ārstniecības personām (saskarsmes prasmes, menedžments, IT tehnoloģijas, juridiskie, 
pedagoģiskie, ekonomiskie aspekti u.c.). Saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem tālākizglītības 
realizētāji ir akreditētas izglītības iestādes, apmācīttiesīgās ārstniecības iestādes, profesionālās 
organizācijas. Tālākizglītību garīgā veselībā Rīgas Stradiņa universitātē Tālākizglītības fakultātē 
nodrošina Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Tālākizglītību pārrauga un koordinē valsts – 
Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija. Tālākizglītībai, kas tiek veikta dažādu iestāžu 
un organizāciju kursos, semināros, tālmācībā, e-studiju u.c. veidā, netiek nodrošināta pietiekama 
pārraudzība un koordinācija.

Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras mācībspēki, veicot apmācību 
pamatstudiju, rezidentu apmācību programmās, sniedzot lekcijas kursos un sagatavojot 
informatīvos materiālus, balstās gan uz pasaulē plaši pieejamiem informācijas un literatūras 
avotiem, gan papildina savas zināšanas starptautiskos profesionālos kongresos un konferencēs. 
Katrs katedras docētājs vai profesors vidēji 3–4 reizes gadā apmeklē starptautiskus kongresus vai 
konferences ar piedalīšanos „workshop” tipa semināru nodarbībās. Pēdējos gados regulāra zināšanu 
apmaiņa un sadarbība norit starp Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras 
un Baireitas universitātes Psihiatrijas un psihoterapijas klīnikas208 mācībspēkiem Vācijā. Tiek 
205  Latvijas Ārstu biedrība, http://www.arstubiedriba.lv/, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
206  Māszinību pamatstudiju programmas, http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/maszinibas, (pēdējo reizi 
skatīts 09.11.2009.)
207  http://www.masas.lv/page.php?id=124, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
208  RSU sadarbība ar Baireitas Psihiatrijas un psihoterapijas klīniku, http://www.rsu.lv/par-rsu/vesture-un-tradicijas/doctor-
honoris-causa, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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nodrošināta arī papildu izglītība psihoterapijas jomā, Latvijas Psihiatru asociācijai sadarbojoties ar 
profesionālo asociāciju „Freida lauks” Francijā. 

Papildus augšminētajām garīgās veselības aprūpes personāla izglītības un apmācības iespējām 
RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra sadarbībā ar medikamentu ražotāju kompānijām ir 
izstrādājusi vadlīnijas un citus informatīvus materiālus ģimenes ārstu un citu speciālistu praktiskā 
darba uzlabošanai par aktuāliem garīgās veselības aprūpes un psihiatrijas jautājumiem. Pēdējo 
gadu laikā ir sagatavotas un nodotas izmantošanai speciālistu praktiskā darbā šādas vadlīnijas un 
informatīvie materiāli: „Bipolāri afektīvi traucējumi, klīnika un ārstēšana”, 2005. gads; „Šizofrēnijas 
klīnika un ārstēšana”, 2006. gads; „Depresīvi traucējumi un ārstēšana”, 2008. gads; „Depresijas norise 
un ārstēšanas iespējas”, 2009. gads; „Praktiskā psihofarmakoterapija”, 2009. gads.

Garīgās veselības nodrošināšanā un uzlabošanā būtiska nozīme ir tieši speciālistu un pakalpojumu 
sniedzēju profesionālajai kompetencei un vispārcilvēciskajām īpašībām – iejūtībai, iecietībai un 
prasmei nodibināt un uzturēt kontaktu. Regulāra zināšanu un pieredzes apmaiņa starp nozares 
profesionāļiem veicina profesionālo spēju attīstību. Nozīmīga vieta šo spēju un darba kvalitātes 
nodrošināšanā ir profesionālajām asociācijām. Profesionālās asociācijas organizē konferences, 
seminārus, kursus, tematiskas lekcijas, kur to dalībnieki saņem jaunāko informāciju, izdales 
materiālus, tiek veicināta viedokļu un pieredzes apmaiņa. Nozīmīgs profesionālo asociāciju 
uzdevums ir novērtēt speciālistu zināšanu un prasmju profesionālo atbilstību prasībām, par 
ko ārstniecības persona saņem Latvijas Ārstu biedrības sertifikātu. Garīgās veselības aprūpes 
speciālisti ir dibinājuši daudzas profesionālās asociācijas. Nozīmīgākās no tām ir Latvijas Psihiatru 
asociācija,209 Latvijas Bērnu psihiatru asociācija un Latvijas Psihoterapeitu asociācija.210 Speciālisti, 
kas sniedz palīdzību multidisciplināro komandu sastāvā, piedalās arī Latvijas Ergoterapijas 
asociācijas psihiatrijas interešu grupas un Latvijas Fizioterapeitu asociācijas darbībā. Atsevišķu 
garīgās veselības aprūpes jomu speciālisti, kuriem nepieciešamas vēl papildu specifiskas zināšanas 
un iemaņas ekspertīzes jautājumu risināšanā vai veselības aprūpei kombinētu saslimšanu 
gadījumos, ir apvienojušies Latvijas Psihiatru asociācijas Tiesu psihiatru sekcijā un Gerontoloģijas 
sekcijā. Pie Latvijas Psihiatru asociācijas ir dibināta Lauku psihiatru sekcija, kas pārstāv psihiatrus, 
kuru darbība ir saistīta ar Latvijas mazāko pilsētu un lauku teritoriju iedzīvotāju garīgās veselības 
aprūpi. Savu darbību uzsākusi un savus resursus un iespējas apzina Latvijas Privātpraktizējošo 
psihiatru apvienība.211

Garīgās veselības jomā strādājošie speciālisti veic sabiedrības izglītošanas darbu, sniedzot intervijas 
masu medijiem žurnālos un radio, piedaloties televīzijas raidījumos ar nolūku vērst sabiedrības 
uzmanību uz garīgās veselības nozīmi, riska faktoru apzināšanu un novēršanu, savlaicīgu 
traucējumu vai noviržu atpazīšanu, novērtēšanu un rīcību dažādu garīgās veselības traucējumu 
gadījumos. 

Veselības ministrija 2009. gadā izveidoja valsts galveno speciālistu institūciju, iekļaujot tajā garīgās 
veselības politikas jomā galveno atbildīgo personu. Sagaidāms, ka galvenais speciālists garīgās 
veselības jautājumos sadarbībā ar Veselības ministrijas Stratēģiskās padomes sastāvā strādājošo 
garīgās veselības aprūpes pārstāvi būtiski ietekmēs un paātrinās garīgās veselības problēmu 
risināšanu valstī.

Secinājumi

1. Izstrādātajos garīgās veselības politikas dokumentos ir atzītas starpdisciplināras pieejas, 

209  Latvijas Psihiatru asociācija, http://www.psihiatru-asociacija.lv/index.php/lv/sertifikacija/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
210  Latvijas Psihoterapeitu asociācija, http://www.lpta.lv/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
211  Latvijas Privātpraktizējošo psihiatru apvienība, http://www.privatpsihiatrija.lv/public/, (pēdējo reizi skatīts 11.11.2009.)
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komandas darba un sabiedrībā balstītu alternatīvu aprūpes formu priekšrocības, kā arī gatavība 
šīs aprūpes formas ieviest un nepieciešamība šo uzdevumu izpildei piesaistīt nepieciešamos 
papildu speciālistus.

2. Ģimenes ārstu apmācības programmas un tālākizglītības kursi ietver plašas iespējas gan 
pamatzināšanu, gan papildu zināšanu apguvē par garīgo veselību un ar to saistītu veselības 
aprūpi.

3. Garīgās veselības aprūpes esošā un sagatavojamā personāla izglītība tiek plānota sadarbībā 
ar izglītības iestādēm, taču ekonomiskās recesijas dēļ gan esošais izglītības finansējums, gan 
sagatavoto profesionāļu turpmākās nodarbinātības iespējas ir apdraudētas.

4. Rezidentu sadalījums ir Veselības ministrijas kompetence.
5. Garīgās veselības aprūpes ārstniecisko personu izglītībā un apmācībā iesaistīti gan augstākajās 

mācību iestādēs – universitātēs – nodarbinātas personas, gan apmācīttiesīgie ārstniecības 
iestāžu speciālisti. 

6. Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības procesu, pastiprināti un regulāri uzmanība tiek pievērsta 
apmācīttiesīgo speciālistu zināšanu un prasmju uzlabošanai.

7. Profesionālās asociācijas un to sekcijas dibinātas un darbojas ar nolūku palielināt speciālistu 
kapacitāti, pievēršot pastiprinātu uzmanību specifiskiem garīgās veselības aprūpes un 
ekspertīzes jautājumiem.

Rekomendācijas

1. Optimāli izmantot pieejamos finanšu līdzekļus pārdomātai cilvēkresursu attīstības politikas 
īstenošanai.

2. Motivēt jaunos speciālistus sniegt garīgās veselības aprūpes pakalpojumus teritorijās, kur tie 
visvairāk nepieciešami.

3. Informēt, ieinteresēt un motivēt medicīnas māsas, ergoterapijas, fizioterapijas speciālistus, 
sociālās palīdzības darbiniekus un citus multidisciplinārās komandas dalībniekus par 
iespējamu pārorientāciju darbam garīgās veselības jomā.

4. Turpināt rast iespējas un izstrādāt informatīvus materiālus un metodiskus dokumentus par 
garīgo veselību profesionāļiem un sabiedrībai.

10. InfoRMĀcIjAS Un DATU PIEEjAMībA 
 PAR gARīgo VESELībU

Līdz 2009. gada 1. oktobrim sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas 
iegūšana, apkopošana, apstrāde un analīze bija Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts 
aģentūras funkcija. Aģentūra apkopoja arī datus, kas attiecās uz garīgo veselību. Saskaņā ar valdības 
lēmumu212 Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra tika likvidēta, un turpmāk šīs 
funkcijas veiks Veselības ekonomikas centrs.

Latvija nodrošina starptautisko saistību izpildi veselības aprūpes statistiskās informācijas jomā 
un nodrošina ar nepieciešamo informāciju Pasaules Veselības organizāciju, Eurostat un citas 
institūcijas. Latvijā vēsturiski darbojas ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistri, kas ir valsts 
informācijas sistēmas daļa, kura satur datus par pacientiem, kuri slimo ar noteiktām slimībām.213 

212 Ministru kabineta 2009. gada 29. jūlija rīkojums Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 
reorganizāciju”, http://www.vsmtva.gov.lv/, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
213 Reģistru darbību regulē Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr.  746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu 
pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=181288&from=off, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
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Šāds reģistrs ir arī par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Tajā ir informācija par: 

1. to pacientu skaitu, kuri ārstējušies ambulatorajos psihoneiroloģiskajos kabinetos, slimnīcu 
ambulatorajās un stacionārajās nodaļās un kuriem pirmo reizi konstatēti: 
 a) organiski psihiskie traucējumi (arī simptomātiskie); 
 b) šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi;  
 c) garastāvokļa (afektīvie) traucējumi; 
 d) neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi;  
 e) pieaugušo personības un uzvedības traucējumi;  
 f ) garīga atpalicība, psihiskās attīstības traucējumi;  
 g) uzvedības un emocionāli traucējumi, kas parasti sākušies bērnībā 
 un pusaudža vecumā; 

2. to pacientu skaitu, kuriem pirmo reizi noteikta invaliditātes grupa; 
3. to pacientu skaitu, kuri hospitalizēti pašnāvības mēģinājuma dēļ; 
4. pacientu sabiedrisko bīstamību un sabiedriskās bīstamības raksturojums, ja pacients ir 

sabiedrībai bīstams vai ziņas par pacienta veselības stāvokli rada pamatotas aizdomas, ka 
pacients var būt sabiedrībai bīstams;

5. to pacientu skaits, kuriem noteikti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi; 
6. informācija par faktoriem un problēmām, kuras var ietekmēt pacientu veselības stāvokli un 

aprūpi.

Reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai nepieciešamo informāciju sniedz stacionārās un 
ambulatorās ārstniecības iestādes, kā arī ārstu prakses. Pacientu identificējošā informācija (pacienta 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta) datu apstrādes sistēmā 
glabājas šifrētā veidā atsevišķi no pārējās reģistrā iekļautās informācijas. Saite starp pacientu 
identificējošo informāciju un pārējo reģistrā iekļauto informāciju datu apstrādes sistēmā tiek šifrēta. 
Reģistra pārzinis un turētājs bija Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, bet 
kopš 2009. gada 1. oktobra – Veselības ekonomikas centrs.

Sabiedrībā un pacientu vidū attieksme pret šo reģistru nav viennozīmīga, no vienas puses, tas 
sniedz informāciju par situāciju garīgās veselības jomā Latvijā, bet tajā pašā laikā personas ar garīga 
rakstura veselības problēmām bieži vien izvairās no ārsta apmeklējumu, jo nevēlas, lai informācija 
par viņām nokļūtu šajā reģistrā.

Lai gan ir pieejama visdažādākā informācija par garīgo veselību, tomēr joprojām netiek sistemātiski 
vākta informācija par ārstēšanu bez pacienta piekrišanas. Balstoties uz savāktajiem datiem, kopš 
2001. gada regulāri ik gadu iznāk gadagrāmata „Psihiskā veselības aprūpe”. Dažādos periodos to 
izdeva Psihiatrijas centrs, Garīgās veselības valsts aģentūra un Sabiedrības veselības aģentūra. 
Grāmatā ir analizēti pieejamie dati par garīgo veselību Latvijā.

Secinājumi

1. Latvijā ir izveidota datu vākšanas un izplatīšanas sistēma par garīgās veselības problēmām, kas 
balstās uz starptautiskiem, standartizētiem un salīdzināmiem radītājiem.

2. Daudzu vākto datu atbilstība reālajai situācijai tiek apšaubīta, jo stigmatizācijas problēmu dēļ 
daudzi pacienti izvairās no savu datu nokļūšanas oficiālajos datu uzskaites avotos.
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Rekomendācijas

1. Ir jāpilnveido datu vākšanas mehānismi, nodrošinot precīzāku datu ievākšanu par situāciju 
garīgajā veselībā.

2. Nepieciešams vākt datus par to personu skaitu, kuri tiek ārstēti bez to piekrišanas.
3. Nodrošināt informācijas pieejamību par garīgo veselību, it īpaši akcentējot stigmatizācijas 

jautājumus, kā arī garīgās veselības slimību izplatību sabiedrībā.

11. ATbILSToŠA fInAnSējUMA noDRoŠInĀŠAnA
2002. gadā 6% no valsts apmaksātajiem veselības izdevumiem tika novirzīti garīgajai veselībai 
un no tiem 80% tika novirzīti psihiatriskajām slimnīcām.214 Savukārt 2008. gadā 5,9% no valsts 
apmaksātajiem veselības izdevumiem tika novirzīti garīgajai veselībai un no tiem 74% tika novirzīti 
psihiatriskajām slimnīcām.

Stacionāru finansējuma īpatsvara samazināšanās ir izskaidrojama ar ambulatoro medikamentu 
finansējuma pieaugumu, bet kopumā joprojām “lauvas tiesa” no visiem līdzekļiem tiek novirzīta 
stacionāriem. Ja vēl pieskaitītu valsts galvotos kredītus slimnīcām, tad varētu teikt, ka situācija nav 
būtiski mainījusies un joprojām dominē institucionālās aprūpes modelis. Alternatīvie pakalpojumu 
sniegšanas un finansēšanas veidi joprojām ir attīstības stadijā.

Saskaņā ar Veselības obligātās apdrošināšanas aģentūras datiem215 valsts kompensējamiem 
medikamentiem tika tērēts:
- 2006. gadā – 9,54 % no visiem līdzekļiem kompensējamajiem medikamentiem, nodrošinot 
medikamentus 17 509 pacientiem Ls 4 243 376,15 vērtībā jeb vidēji vienam pacientam 242,35 latus;
- 2007. gadā – 7,94 % –  nodrošinot medikamentus 18 130 pacientiem Ls 5 050 910,51 vērtībā jeb 
vidēji vienam pacientam 282,84 latus;
- 2008. gadā – 6,35% –  nodrošinot medikamentus 19 142 pacientiem Ls 4 883 084,59 vērtībā jeb 
vidēji vienam pacientam 255,10 latus.

Vislielākais izrakstīto recepšu skaits (83% no visu izrakstīto recepšu skaita) ir pacientiem ar:
1) asinsrites sistēmas slimībām – 2 813 427 receptes;
2) endokrīnās, uztura un vielmaiņas slimībām – 644 600 receptes;
3) psihiskiem un uzvedības traucējumiem – 319 130 receptes.

Vislielākais naudas līdzekļu apjoms par kompensējamām zālēm 2008. gadā valstī ir izlietots par:
1) asinsrites sistēmas slimību ārstēšanu – Ls 18 461 790,54;
2) endokrīno, uztura un vielmaiņas slimību ārstēšanu – Ls 14 226 034,14;
3) audzēju ārstēšanu – Ls 9 772 983,60;
4) nervu sistēmas slimību ārstēšanu – Ls 5 343 505,70.
5) psihisko  un uzvedības slimību ārstēšanai – Ls 4 934 192.72 jeb 6,35% no visiem līdzekļiem 
medikamentiem (2006. gadā 9,54%, 2007. gadā 7,94%).

Ambulatori 2008. gadā valsts samaksāja par psihiatru konsultācijām Ls 1 664 363 latus, kas bija 
1,17 % no visiem izdevumiem par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 2008. gadā 
diagnožu grupā ‘Psihiski un uzvedības traucējumi’ 28,53% apmeklējumu pēc pamatdiagnozes bija 
pie ģimenes ārstiem, 71,47% pie speciālistiem. 

214 PVO-AMS ziņojums par garīgās veselības aprūpes sistēmu Latvijā, Rīga, 2006, 11. lpp.
215 Veselības obligātās apdrošinašnas  valsts aģentūras vēstis Nr. 17., http://www.voava.gov.lv/files/VOAVA_Vestis_Nr_17_
par_2008_gadu.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
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Stacionāros 2008. gadā psihiatrisko slimību ārstēšanai patērēja 9,50% no kopējā stacionāro līdzekļu 
daudzuma un 7,26% (2007. gadā tie bija 8,58%) no kopējā stacionāros ārstēto pacientu skaita. 
2008. gadā tika izlietoti Ls 21 623 903, bet 2007. gadā tie bija Ls 16 459 137. 2008. gadā par valsts 
līdzekļiem stacionārā tika ārstēti 35656 pacienti. Salīdzinājumam, 2008. gadā invazīvai kardioloģijai 
tika tērēti  9,67% (Ls 22 002 528) no kopējā līdzekļu daudzuma un 1,90% no kopējā stacionāros 
ārstēto pacientu skaita. Hematoloģijai un onkoloģijai –  6,82% (Ls 15 526 503) no kopējā līdzekļu  
daudzuma un 5,21% no kopējā stacionāros ārstēto pacientu skaita.

Šizofrēnija 2008. gadā ir astotā biežāk ārstētā diagnoze stacionāros ar 6934 pacientiem (2006. 
gadā – 5606, 2007. gadā – 6297), kā arī diagnoze ar vislielāko gultas dienu skaitu. Garīga rakstura 
traucējumi ieņem pirmās piecas vietas starp diagnozēm ar garāko vidējo ārstēšanās ilgumu. Turklāt 
šizofrēnija ir otra dārgākā diagnoze, kuras ārstēšanai stacionāros 2008. gadā tika tērēts Ls 11 213 
311( 2006. gadā – Ls 4 978 437 un 2007. gadā Ls 8 855 841).

Kopš 2005. gada psihiski slimas personas, saņemot valsts apmaksātu psihiatrisko ārstēšanu ir 
atbrīvotas no pacientu iemaksām.216 Psihiatriskās palīdzības izmaksas pilnībā sedz valsts, un 
pacientam pakalpojumi ir bez maksas. Tas attiecas tikai uz gadījumiem, ja pacientam pamatdiagnoze 
ir kāda no psihiskām saslimšanām, bet neattiecas, ja viņam papildus ir nepieciešama kāda cita 
veida palīdzība, piemēram, ķirurga konsultācija. Par ķirurga konsultāciju pacientam ir jāmaksā 
visa noteiktā pacienta iemaksa. Tomēr, ja pacients atbilst vēl kādai kategorijai, kurai nav jāmaksā 
pacientu iemaksas, piemēram, tā ir valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) 
aprūpē esoša persona vai trūcīga persona, kas par tādu atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, tad šai personai arī citu 
speciālistu sniegtos pakalpojumus kopš 2009. gada 1. oktobra217 atkal pilnībā apmaksā valsts.

Valsts nemaksā par psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā 
profila nodaļās vai specializētās slimnīcās, ārstēšanos alkohola un narkotisko vielu atkarības 
rehabilitācijas programmā un ambulatorās paliatīvās aprūpes nodrošināšanā bērniem). Lai arī 
valsts nemaksā par speciālistu mājas vizītēm, tomēr kā viens no diviem izņēmumiem ir psihiatra 
mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles, ko valsts apmaksā.

Lai arī Latvijas veselības aprūpes sistēma ir balstīta uz ģimenes ārstu tīklu un ģimenes ārsti ir “vārtu 
vērēji” uz sekundāro veselības aprūpi, pie psihiatra persona var vērsties tieši, ja tā slimo ar psihisku 
slimību (diagnožu kodi saskaņā ar SSK-10: F00-F09; F20-F62; F63.1-F99). Psihiatra aprūpes epizodes 
tarifs ir Ls 2,49, bērnu psihiatra Ls 4,28. Pārējiem speciālistiem no Ls 2,22 līdz Ls 3,04. Pie šīs summas 
vēl jāpieskaita pacienta iemaksa Ls 5, kas pacientam nav jāmaksā un ko valsts kompensē ārstam, 
tādējādi cena, ko valsts samaksā psihiatram par vienu aprūpes epizodi, ir Ls 7,49.

2006. gadā septiņām ārstniecības iestādēm un Rīgas Stradiņa universitātei piešķīra valsts galvotu 
kredītu šo iestāžu sniegto pakalpojumu attīstībai. Kopīgais valsts galvojumu apjoms ir 73 290 
000 eiro jeb 51, 5 miljoni latu.  Starp ārstniecības iestādēm, kas saņēma valsts garantijas, ir arī 
psihiatriskās slimnīcas: 
1) valsts SIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” aptuveni 10 miljonu latu apmērā,
2) valsts SIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” aptuveni 1, 8 miljonu latu apmērā,
3) valsts SIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” aptuveni 1,2 miljonu latu apmērā, 
4) valsts SIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” aptuveni 10 miljonu latu apmērā,

216  Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumi nr. 1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, 
10. punkts, http://www.likumi.lv/doc.php?id=150766&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
217  Līdz 2009. gada 1. martam trūcīgās personas bija atbrīvotas no pacientu iemaksas. Sakarā ar valsts budžeta ieņēmumu 
samazināšanos no 2009. gada 1. marta līdz 2009. gada 1. oktobrim arī trūcīgajām personām bija jāmaksā 50% no valstī noteiktās 
pacientu iemaksas.
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5)  valsts SIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” aptuveni 3,3 miljonu latu apmērā.218 

Vēl valsts galvoto aizņēmumu 18,5 miljonu latu apmērā saņēma arī Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs. Kopumā psihiatriskajām slimnīcām kopš 2006. gada ir izsniegti valsts galvotie kredīti Ls 44,8 
milj. apmērā.

Svarīgs ir arī finansiālais atbalsts ārpus institucionālai aprūpei. Tā kopš 2008. gada 1. janvāra ir ieviests 
invalīda kopšanas pabalsts (100 latu apmērā mēnesī) un Bērna invalīda kopšanas pabalsta apmērs 
paaugstināts no 50 latiem līdz 150 latiem mēnesī.219 Šie pabalsti, kā norāda slimnīcās strādājošie 
psihiatri, veicina pacientu radinieku vēlmi rūpēties par šiem pacientiem ārpus institūcijām un 
samazina nepieciešamību pēc slimnīcām un sociālās aprūpes institūcijām. 

Secinājumi

1. Finansējuma īpatsvars garīgajai veselībai attiecībā pret kopējo valsts finansējumu veselības 
aprūpei samazinās.

2. Lielākā daļa no līdzekļiem tiek novirzīti stacionārajai veselības aprūpei.
3. Lielas investīcijas tiek novirzītas stacionāru attīstībai, bet alternatīvām sabiedrībā balstītām 

aprūpes institūcijām finansējums nav pietiekams.
4. Cilvēki ar smagāko problēmu un no nabadzīgākajiem slāņiem saņem lielākas relatīvās 

priekšrocības, jo personām ar psihiskām saslimšanām saņemot valsts garantēto palīdzību, nav 
jāmaksā pacienta iemaksa un tās ir atbrīvotas no pacientu maksājumiem, arī saņemot citus 
veselības aprūpes pakalpojumus. Tomēr slieksnis, lai persona iegūtu šādu statusu, ir ļoti zems.

5. Praktiski ir apstājusies sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstība.

Rekomendācijas

1. Novirzīt proporcionāli vairāk finansējuma ambulatorajiem un sabiedrībā balstītajiem garīgās 
veselības pakalpojumiem.

2. Saglabāt vismaz esošo kompensējamo medikamentu pieejamību pacientiem.
3. Paredzēt finansējumu garīgās veselības veicināšanas pasākumiem.
                                                          

12. EfEKTIVITĀTES noVēRTēŠAnA 
 Un jAUnU PIERĀDījUMU RADīŠAnA

2004. gadā reorganizējot Rīgas Psihiatrijas centru, izveidoja Garīgās veselības valsts aģentūru. 
Aģentūrai bez psihiatrijas slimnieku ambulatorās un stacionārās ārstēšanas bija funkcijas arī izstrādāt 
metodiskus ieteikumus psihisko slimību un uzvedības traucējumu ārstēšanai un diagnostikai, 
sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības aprūpes 
jautājumos, nodrošināt pētniecību garīgās veselības nozarē un sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, 
kā arī garīgās veselības jomas starptautisko pārstāvniecību un nodrošināt klīnisko bāzi dažādu 
ārstniecības nozaru speciālistu sagatavošanā garīgās veselības jautājumos.220

2007. gada 1. martā Garīgās veselības valsts aģentūra atkal tika reorganizēta par valsts sabiedrību 

218 Vairākām ārstniecības iestādēm sniegs valsts galvotus kredītus, 2006.09.26, http://www.vm.gov.lv/?id=122&sa=121&top=1
21&rel=1704, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
219 Labklājības ministrijas 2008. gada publiskais pārskats, http://www.lm.gov.lv/upload/gada_parskats/publ_
parskats_2008_4_1.doc.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
220  Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumi Nr. 186 “Garīgās veselības valsts aģentūras nolikums”, http://www.likumi.
lv/doc.php?id=103989&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
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ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”.221 Rīkojums noteica, ka Veselības 
ministrijas padotībā esošā valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra”  pārņem Garīgās 
veselības valsts aģentūras funkcijas šādās jomās:
1) garīgās veselības aprūpes valsts starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmas veidošana, 
attīstīšana un tās darbības koordinēšana;
2) metodisko ieteikumu izstrāde psihisko slimību un uzvedības traucējumu ārstēšanai un 
diagnostika;
3) garīgās veselības aprūpes valsts programmas vadīšana.

Ar 2009. gada 1. septembri Sabiedrības veselības aģentūra tika likvidēta.222 Daļu no Sabiedrības 
veselības aģentūras funkcijām, kas saistītas ar  sabiedrības veselības veicināšanas politikas 
īstenošanu, veselības veicināšanas programmu izstrādi un to īstenošanas metodisko vadību, 
pārņem Veselības ministrija, slimību uzraudzību (izņemot infekcijas slimības), kā arī tādu vides 
faktoru uzraudzību, kuri izraisa saslimšanu un veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzība 
reģionālajā līmenī – Veselības inspekcija, metodoloģiskā atbalsta sniegšanu ārstniecības iestādēm 
klīnisko vadlīniju ieviešanas jautājumos, sabiedrības veselības monitoringu – Veselības ekonomikas 
centrs.

Latvijā ir divas universitātes, kurās tiek izglītoti ārsti – Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas 
Universitāte. Rīgas Stradiņa universitātē ir izveidota atsevišķa Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. 
Aktīvi psihiatrijas jautājumu pētniecībā un to rezultātu publicēšanā ir prof. Raisa Andrēziņa, Elmārs 
Rancāns, Māris Taube, Elmārs Tērauds un citi.

Latvijas psihiatri ir apvienojušies profesionālā biedrībā. Latvijas Psihiatru un neirologu bied rību 
1924. gadā nodibināja profesors H. Buduls. Tā darbojās līdz 1940. gadam un tika atjaunota 1947. 
gadā, vēlāk pievienojot arī neiroķirurgus un pēc tam atdaloties kā Latvijas Psihiatru un narkologu 
zinātniskā biedrība, kas 1989. gadā apvienoja 481 kolēģi. Turpinājums ir 1990. gadā iz veidotā 
Latvijas Psihiatru asociācija.223 Tā regulāri rīko dažādas zinātniskas konferences un sadarbojas ar 
ārvalstu profesionālajām biedrībām, nodrošinot sadarbību informācijas apmaiņā par jaunākajām 
zinātnes atziņām garīgās veselības jomā.

Latvijā regulāri tiek veikti pētījumi garīgās veselības jomā, tajā skaitā pētniecība, kas vērsta uz 
citu politiku, kas nav veselības nozares politika, ietekmes novērtēšanu uz veselību, kur ir skaidrs 
potenciāls pozitīvi uzlabot garīgo veselību ar šādu citu politiku. Tā, piemēram, 2007. gadā tapa 
Latvijas ziņojums par vardarbību un veselību,224 atbildot uz Pasaules Veselības organizācijas 
pasaules ziņojumu par vardarbību un veselību (World Report on Violence and Health 2002), kurā 
izteikts aicinājums aktīvākai veselības aprūpes sektora iesaistei vardarbības apkarošanā. Ziņojums 
tapa, sadarbojoties Veselības ministrijai, Pasaules Veselības organizācijai un Sabiedrības veselības 
organizācijai.

Savukārt 2009. gadā Sabiedrības veselības aģentūra ar Pasaules Veselības organizācijas atbalstu un 
Veselības ministrijas un Pasaules Veselības organizācijas līguma ietvaros sagatavoja ziņojumu “Pašnāvības 
Latvijā – situācija, perspektīvas, risinājumi”.225 Ziņojumā tika analizēta situācija pasaulē, Eiropā un Latvijā. 

221  Ministru kabineta 2007. gada 18. janvāra rīkojums Nr. 54 “Par Garīgās veselības valsts aģentūras reorganizāciju”, http://www.
likumi.lv/doc.php?id=151747, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
222  Ministru kabineta 2009. gada 29. jūlija rīkojums Nr. 509 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu 
reorganizāciju”, http://www.likumi.lv/doc.php?id=195595&from=off, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
223  Prof. Arnis Vīksna, Pie psihiatrijas saknēm Latvijā, http://www.psihiatru-asociacija.lv/index.php/lv/psihiatrija-latvija/, (pēdējo 
reizi skatīts 09.11.2009.)
224  Ziņojums “Vardarbība un veselība, http://phoebe.vm.gov.lv/misc_db/web.nsf/626e6035eadbb4cd85256499006b15a6/d60
7bf50bd8d4113c22573f000498c25/$FILE/Summary_iekslapas_v4.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
225 http://www.sva.lv/pashnavibas_latvija_2009_lv.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.) 
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Tika minēti pašnāvību cēloņi un galvenie riska faktori, analizētas esošās politikas iniciatīvas pašnāvību 
mazināšanas jomā un doti ieteikumi turpmākai rīcībai situācijas uzlabošanai Latvijā.

Latvijā tiek veikti zāļu klīniskie pētījumi arī psihiatrijas jomā, tā 2008. gadā no 87 pieteiktiem klīniskās izpētes 
projektiem septiņi bija psihiatrijā.226 Savukārt 2005. gadā no 62 pētījumiem psihiatrijā bija pieci pētījumi.227

Secinājumi

1. Sabiedrības veselības aģentūra, kurai bija paredzēta galvenā loma garīgās veselības jautājumu 
pētniecībā, ir likvidēta un tās funkcijas sadalītas starp vairākām organizācijām. 

2. Ekonomiskās krīzes apstākļos samazinās finansējums pētniecībai, zinātnei un izglītībai.
 
Rekomendācijas

1. Nodrošināt bijušās Sabiedrības veselības aģentūras funkciju tālāku realizāciju, it īpaši 
metodisko atbalstu sabiedrībā balstītu garīgās veselības pakalpojumu ieviešanai.

2. Atbalstīt un plānot finansējumu pētniecībai, zinātnei un izglītībai tādā līmenī, kas ļautu ieviest 
pamatnostādnes “Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014. gadā” un novērtēt 
garīgās veselības politikas izmaiņu ietekmi.

ZIņojUMA noSLēgUMA SEcInĀjUMI

1. Izvērtējot, kā pēdējo piecu gadu laikā veicies ar PVO Garīgās veselības deklarācijas 
un Rīcības plāna ieviešanu Latvijā, jāsecina, ka politikas veidotājiem un citiem iesais-
tītajiem speciālistiem ir bijusi liela griba panākt uzlabojumus garīgās veselības aprū-
pē, kas izpaudusies daudzu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādē un pie-
ņemšanā, balstoties uz pasaules labāko praksi. Šobrīd ir uzkrāta nepieciešamā teo-
rētiskā bāze politikas dokumentos pieņemto plānu un solījumu īstenošanai dzīvē. 

2. Izvērtējot, kā attiecīgie politikas dokumenti ir tikuši ieviesti praksē, diemžēl ir jāsecina, 
ka nepietiekami mērķtiecīgas rīcības un daļēji veiktu īstenošanas darbību, kā arī 
vadošā spēka trūkuma dēļ plānotās politikas ieviešana ir aizkavējusies. Veiksmīgai 
politikas plānošanas dokumentu ieviešanai dzīvē trūkst vienota īstenojoša un/vai 
uzraugoša institūta; dažādas funkcijas un aktivitātes tiek realizētas, sadalot tās starp 
vairākām ministrijām un iestādēm, tālab ir grūti izvērtēt kopējos gūtos pozitīvos 
rezultātus, kā arī trūkumus attiecībā uz personām ar garīgiem traucējumiem. 

3. Pozitīvi, ka pēdējo gadu laikā ir uzlaboti daudzi jomai nozīmīgi normatīvie akti, to-
mēr jāsecina, ka ir problēmas ar daudzu likumu iedzīvināšanu. Izvērtējot dažā-
du jaunpieņemto normu piemērošanu praksē, var secināt, ka bieži nav pārliecības 
par šādu normu nepieciešamību, kā arī trūkst kopējas izpratnes par starptautiski at-
zītiem cilvēktiesību standartiem attiecībā uz personām ar garīgiem traucējumiem. 

4. Diemžēl psihiatrijas pakalpojumu lietotāji vēl arvien netiek iesaistīti ne politikas vei-
došanā, ne arī politikas dokumentu īstenošanas un lietderības izvērtēšanā, lai gan tie-

226  Zāļu valsts aģentūras 2008. gada publiskais pārskats, 21.–23. lpp., http://www.zva.gov.lv/doc_upl/gadagramata2008.pdf, 
(pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
227  Zāļu valsts aģentūras 2005. gada publiskais pārskats, 15.–16. lpp., http://www.zva.gov.lv/doc_upl/Gada-Publiskais-
Parskats-2005.pdf, (pēdējo reizi skatīts 09.11.2009.)
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ši paši pakalpojumu lietotāji varētu sniegt ļoti būtisku informāciju, kas palīdzētu uz-
labot garīgās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Pētījuma laikā 
organizētās diskusijas ar psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem apliecināja, ka daudzas 
no īstenotajām aktivitātēm nav sasniegušas mērķauditoriju, kā arī apliecināja infor-
mācijas vakuumu, kādā psihiatrijas pakalpojumu lietotāji dzīvo attiecībā uz plāno-
tajām politikas aktivitātēm jomās, kas tieši skar personas ar garīgiem traucējumiem. 

5. Ziņojumā ir atspoguļots paveiktais līdz 2009. gada nogalei, tomēr darbs pie daudzām svarī-
gām aktivitātēm garīgās veselības jomā ir jāturpina, un tādēļ autori cer, ka šis ziņojums būs 
labs pamats, lai izprastu paveikto, pilnveidotu uzsākto un turpinātu darbu garīgās veselības 
uzlabošanai Latvijā.
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1. Pielikums

EIRoPAS gARīgĀS VESELībAS DEKLARĀcIjA

Helsinki, Somija, 2005. gada 14. janvāris
EUR/04/5047810/6
52667
ORIĢINĀLS: ANGĻU VALODĀ

Preambula

1. Mēs, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona dalībvalstu ministri, klātesot 
Eiropas Savienības veselības un patērētāju aizsardzības komisāram un PVO Eiropas reģionālajam 
direktoram, PVO valdību konferencē par garīgo veselību, kas no 2005. gada 12. līdz 15. janvārim 
notiek Helsinkos, atzīstam garīgo veselību un garīgo labklājību par pamatu indivīdu, kopienu un 
tautu dzīves un produktivitātes kvalitātei, kas ļauj cilvēkiem dzīvot jēgpilnu dzīvi un būt radošiem 
un aktīviem pilsoņiem. Mēs ticam, ka garīgās veselības pasākuma galvenais mērķis ir uzlabot 
cilvēku labklājību un funkcionēšanu, koncentrējoties uz viņu spēku un resursiem, dzīvesprieka 
pastiprināšanu un aizsargājošu ārējo faktoru uzlabošanu.     

2. Mēs atzīstam, ka garīgās veselības sekmēšana un garīgās veselības problēmu profilakse, ārstēšana, 
aprūpe un rehabilitācija ir PVO un tās dalībvalstu, Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Padomes 
prioritāte, kā tas izklāstīts Pasaules Veselības organizācijas un PVO valdes, PVO Eiropas Reģionālās 
komitejas un Eiropas Savienības Padomes rezolūcijās. Šīs rezolūcijas mudina dalībvalstis, PVO, ES 
un Eiropas Padomi veikt darbības, lai atvieglotu garīgās veselības problēmu slogu un uzlabotu 
garīgo labklājību. 

3. Mēs ņemam vērā mūsu saistības, kas minētas Atēnu Deklarācijas par garīgo veselību, cilvēku 
izraisītām katastrofām, stigmu un sabiedrības aprūpi rezolūcijā EUR/RC51/R5 un PVO Eiropas 
Reģionālās komitejas 2003. gada septembrī pieņemtajā rezolūcijā EUR/RC53/R4, izsakot bažas par 
to, ka garīgo traucējumu slimību slogs Eiropā nesamazinās un daudz cilvēku ar garīgās veselības 
problēmām nesaņem vajadzīgo ārstēšanu un aprūpi, lai gan tiek attīstītas efektīvas iejaukšanās 
metodes. Reģionālā komiteja reģionālajam direktoram pieprasīja:
•	 piešķirt augstu prioritāti garīgās veselības jautājumiem, ieviešot pasākumus attiecībā uz 

pamatnostādņu „Veselību visiem” precizēšanu;
•	 2005. gada janvārī Helsinkos organizēt valdību konferenci par garīgo veselību Eiropā.

4. Mēs pieņemam zināšanai rezolūcijas, kas atbalsta garīgās veselības pasākumu programmu. 
2002.  gada janvārī PVO valdes pieņemtā rezolūcija EB109.R8, ko atbalsta Pasaules Veselības 
asamblejas 2002. gada maija rezolūcija WHA55.10, PVO dalībvalstis aicina:
•	 pieņemt 2001. gada pasaules veselības ziņojumā minētās rekomendācijas;
•	 izveidot garīgās veselības pamatnostādnes, programmas un normatīvos aktus, kuru pamatā ir 

pašreizējās zināšanas un uztvere attiecībā uz cilvēktiesībām, konsultējoties ar visiem garīgās 
veselības partneriem;

•	 palielināt ieguldījumus gan iekšējā, gan divpusējā un daudzpusējā sadarbībā garīgās veselības 
jomā kā iedzīvotāju labklājības neatņemamu sastāvdaļu.

5. Eiropas Savienības Padomes rezolūcijas, Eiropas Padomes rekomendācijas un PVO rezolūcijas, kas 
datētas ar 1975. gadu, atzīst garīgās veselības sekmēšanas svarīgo lomu un kaitīgo saistību starp 
garīgās veselības problēmām un sociālo atstumtību, bezdarbu, bezpajumtniecību un atkarību no 
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alkohola un citu vielu lietošanas. Mēs piekrītam Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas, ANO Bērnu tiesību konvencijas, Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas 
vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu un Eiropas Sociālās hartas nosacījumu svarīgumam, kā 
arī Eiropas Padomes saistībām garīgās veselības aizsardzībā un sekmēšanā, kas tika izstrādātas tās 
valdību konferencē par garīgo veselību nākotnē (1985. gads Stokholma) pieņemtajā deklarācijā un 
citām tās rekomendācijām, kas pieņemtas šajā jomā, it īpaši ar rekomendāciju R(90)22 par garīgās 
veselības aizsardzību noteiktās mazaizsargātās sabiedrības grupās un rekomendāciju Rec(2004)10 
attiecībā uz personu ar garīgiem traucējumiem cilvēktiesību un cieņas aizsardzību.    

Lietošanas sfēra

6. Mēs pieņemam zināšanai, ka daudzi garīgās veselības politikas un pakalpojumu aspekti visā 
Eiropas reģionā piedzīvo pārveidi. Politika un pakalpojumi cenšas sasniegt iekļaušanu sabiedrībā 
un taisnīgumu, ņemot vērā visaptverošu skatījumu par vajadzību līdzsvarošanu un dažādu garīgo 
pasākumu sniegto atbalstu, kuru mērķis ir visi iedzīvotāji, riskam pakļautās grupas un cilvēki ar 
garīgās veselības problēmām. Pakalpojumus tagad plašā klāstā sniedz vietējie sociālie dienesti, 
un tie vairs nav tikai ekskluzīvi pieejami slēgtās un lielās iestādēs. Mēs ticam, ka šis ir pareizais un 
nepieciešamais virziens. Mēs apsveicam faktu, ka garīgās veselības politika un prakse tagad aptver:

I. Garīgās labklājības sekmēšanu;
II. Stigmas, diskriminācijas un sociālās izstumšanas novēršanu;
III. Garīgās veselības problēmu profilaksi;
IV. Cilvēku ar garīgās veselības problēmām aprūpi, nodrošinot visaptverošus un efektīvus 

pakalpojumus un iejaukšanās metodes, pakalpojumu lietotājiem un aprūpētājiem228 
piedāvājot iesaistīšanos un izvēles iespējas;

V. Cilvēku, kurus skārušas nopietnas garīgās veselības problēmas, atveseļošanu un iekļaušanu 
sabiedrībā.

Prioritātes

7. Mums jābalstās uz PVO Eiropas reģiona reformu un modernizācijas platformas, jāmācās no 
mūsu kopīgās pieredzes un jāapzinās atsevišķu valstu unikālas raksturīgās pazīmes. Mēs ticam, ka 
nākamās desmitgades galvenās prioritātes ir:

I. Sekmēt garīgās labklājības svarīguma apzināšanos;
II. Kopīgi novērst stigmu, diskrimināciju un nevienlīdzību un dot pašnoteikšanās iespēju un 

atbalstīt cilvēkus ar garīgās veselības problēmām un viņu ģimenes, lai aktīvi iesaistītos šajā 
procesā;

III. Izstrādāt un ieviest visaptverošu, integrētu un efektīvu garīgās veselības sistēmu, kas aptvertu 
veicināšanu, profilaksi, ārstēšanu un rehabilitāciju, aprūpi un atveseļošanos;

IV. Saskaņot vajadzību pēc kompetenta darbaspēka, kas būtu efektīvs visās šajās jomās;
V. Atzīt pakalpojumu lietotāju un aprūpētāju pieredzi un zināšanas par svarīgu pamatu garīgās 

veselības pakalpojumu plānošanai un attīstīšanai.

Pasākumi

8. Mēs apstiprinām apgalvojumu, ka bez garīgās veselības nav veselības. Garīgā veselība ir galvenais 
tautu cilvēciskais, sociālais un ekonomiskais kapitāls, un tādēļ tā jāņem vērā kā neatņemama un 
būtiska pārējo sabiedriskās politikas jomu, piemēram, cilvēktiesību, sociālās aprūpes, izglītības 

228  Termins “aprūpētājs” šeit lietots, lai apzīmētu ģimenes locekļus, draugus un citus neformālos aprūpētājus.
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un nodarbinātības, daļa. Tādēļ mēs, par veselības jomu atbildīgie ministri, pakļaujoties valsts 
konstitucionālajai struktūrai un atbildībai, apņemamies atzīt visaptverošas uz piemēriem balstītas 
garīgās veselības politikas nostādņu vajadzību un, ņemot vērā attīstības ceļus un līdzekļus, ieviest 
un nostiprināt šīs nostādnes mūsu valstīs. Šo politikas nostādņu, kuru mērķis ir sasniegt cilvēku ar 
garīgās veselības problēmām garīgo labklājību un sociālo iekļaušanos, īstenošanai nepieciešams 
veikt pasākumus šādās jomās:

I. sekmēt iedzīvotāju kā kopuma garīgo labklājību ar pasākumiem, kuru mērķis ir veidot apziņu un 
pozitīvas pārmaiņas indivīdiem un ģimenēm, kopienām un pilsoniskajai sabiedrībai izglītības un 
darba vidē, kā arī valdības un valsts organizācijām; 

II. apsvērt visu sabiedrisko nostādņu iespējamo ietekmi uz garīgo veselību, īpašu uzmanību veltot 
mazaizsargātām grupām, uzskatāmi parādot garīgās veselības centrālo lomu veselīgas, iekļaujošas 
un produktīvas sabiedrības veidošanā;

III. Novērst stigmu un diskrimināciju, nodrošinot cilvēktiesību un cieņas aizsardzību, un ieviest 
nepieciešamos likumus, ar nolūku dot iespēju garīgās veselības problēmu un invaliditātes riskam 
vai ciešanām pakļautajiem cilvēkiem pilnībā un ar vienādām iespējām piedalīties sabiedrībā;

IV. piedāvāt mērķtiecīgu atbalstu un iejaukšanos riskam pakļautajām jūtīgajām vecuma grupām, it 
īpaši bērnu un jauniešu audzināšanai un izglītošanai, kā arī vecāka gadagājuma cilvēku aprūpēšanai;

V. izstrādāt un ieviest pasākumus, lai samazinātu novēršamus garīgās veselības problēmu, 
dubultdiagnožu un pašnāvību cēloņus;

VI. sadarbībā ar specializēto un nespecializēto medicīnas aprūpi izveidot spējīgu un prasmīgu 
praktizējošo ārstu un primārās aprūpes pakalpojumu tīklu, lai cilvēkiem ar garīgās veselības 
problēmām nodrošinātu efektīvu piekļuvi, atpazīšanu un ārstēšanu;  

VII. piedāvāt cilvēkiem ar smagām garīgās veselības problēmām efektīvu un visaptverošu aprūpi un 
ārstēšanu no iespējamo izvēļu klāsta un veidā, kas respektē viņu personisko izvēli un aizsargā no 
nevērīgas izturēšanās un ļaunprātīgas izmantošanas; 

VIII. izveidot sadarbību, koordināciju un vadību starp reģioniem, valstīm, jomām un organizācijām, kam 
ir ietekme uz indivīdu un ģimeņu, grupu un kopienu garīgo veselību un sociālo iekļaušanos;

IX. izstrādāt darbinieku pieņemšanas darbā, izglītības un sagatavošanas programmas, lai pietiekamā 
daudzumā izveidotu kompetentu daudznozaru darbaspēku;

X. novērtēt iedzīvotāju, īpašu grupu un indivīdu garīgās veselības stāvokli un vajadzības veidā, kas 
ļauj šos rādītājus salīdzināt valsts un starptautiskā līmenī;

XI. nodrošināt taisnīgus un atbilstošus finansiālos resursus, lai sasniegtu šos mērķus;
XII. ierosināt pētījumus un atbalstīt iepriekš minēto pasākumu novērtēšanu un izplatīšanu. 

9. Mēs atzīstam to izaicinājumu pieņemšanas un risinājumu veidošanas svarīgumu un steidzamību, 
kuru pamatā ir pierādījumi. Tādēļ mēs apstiprinām Eiropas Garīgās veselības pasākumu plānu 
un atbalstām tā ieviešanu visā PVO Eiropas reģionā, katrai valstij pielāgojot tā punktus atbilstoši 
vajadzībām un resursiem. Mēs esam arī apņēmušies parādīt solidaritāti visā reģionā un dalīties ar 
zināšanām, labāko praksi un speciālajām zināšanām.

Atbildības

10. Mēs, PVO Eiropas reģiona dalībvalstu veselības ministri, uzticam sev atbalstīt šādu pasākumu 
ieviešanu saskaņā ar katras valsts konstitucionālo struktūru un politikas nostādnēm, nacionālajām 
un daļēji nacionālajām vajadzībām, apstākļiem un resursiem:  

I. ieviest garīgās veselības politiku un normatīvos aktus, kas nosaka garīgās veselības pasākumu 
standartus un aizstāv cilvēktiesības;

II. valdības ietvaros saskaņot atbildību par jautājumiem, kas saistīti ar garīgās veselības politikas 
nostādņu un normatīvo aktu formulēšanu, izplatīšanu un īstenošanu;
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III. novērtēt valdības veikto pasākumu ietekmi uz sabiedrības garīgo veselību;
IV. novērst stigmu un diskrimināciju un uzlabot iekļaušanās iespējas, palielinot sabiedrības apziņu 

un dodot pašnoteikšanās iespēju riskam pakļautajiem cilvēkiem;
V. piedāvāt cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām izvēles iespējas un līdzdalību sevis aprūpē, 

ņemot vērā viņu vajadzības un kultūru;
VI. pārskatīt un, ja nepieciešams, ieviest vienlīdzīgu iespēju vai pretdiskriminācijas normatīvos 

aktus;
VII. sekmēt garīgo veselību izglītībā un nodarbinātībā, kopienās un citās saistītās vidēs, paaugstinot 

sadarbību starp organizācijām, kas atbildīgas par veselību un ar to saistītām jomām;   
VIII. novērst riska faktorus to rašanās vietās, piemēram, atbalstot darba vides attīstības sekmēšanu 

attiecībā uz garīgo veselību un izveidojot premiālas sistēmas atbalsta nodrošināšanai darbā, 
vai ļaujot ātrāk atgriezties darbā no garīgās veselības problēmām atveseļotiem darbiniekiem; 

IX. sākt pašnāvību profilaksi un apzināt kaitīga stresa, vardarbības, depresijas, trauksmes un 
atkarības no alkohola un citu vielu lietošanas cēloņus;

X. atzīt un uzlabot primārās veselības aprūpes un vispārējo praktizējošo ārstu galveno lomu un 
nostiprināt viņu spējas uzņemties atbildību par garīgo veselību;

XI. attīstīt sabiedrībā balstītas aprūpes dienestus, lai aizstātu ar smagām garīgās veselības 
problēmām sirgstošu cilvēku aprūpi lielās iestādēs;

XII. ieviest pasākumus, kas izbeidz necilvēcīgu un pazemojošu aprūpi;
XIII. uzlabot sadarbību starp organizācijām, kas atbildīgas par aprūpi un atbalstu, piemēram, 

veselības aizsardzības dienestiem, sociālās nodrošināšanas iestādēm, namu pārvaldēm, 
izglītības iestādēm un darbā iekārtošanas birojiem;

XIV. iekļaut garīgo veselību visu veselības aizsardzības profesionāļu mācību programmās un 
izstrādāt profesionālās izglītības un tālākizglītības programmas garīgās veselības nozares 
darbaspēkam;

XV. veicināt garīgās veselības nozares darbaspēka speciālo zināšanu attīstību, lai spētu nodrošināt 
tādu grupu kā bērni, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki un to, kas ilgstoši un smagi sirgst ar 
garīgās veselības problēmām, īpašās vajadzības; 

XVI. nodrošināt garīgajai veselībai pietiekamus resursus, ņemot vērā slimības slogu, un ieguldīt 
garīgajā veselībā identificējamu daļu no izdevumiem kopējai veselības aizsardzībai, lai iegūtu 
paritāti ar ieguldījumiem citās veselības jomās;   

XVII. izstrādāt pozitīvas garīgās labklājības un garīgās veselības problēmu uzraudzības sistēmu, 
iekļaujot riska faktorus un palīdzību meklējošo izturēšanos, un uzraudzīt tās ieviešanu;

XVIII. uzdot izpētīt, kad un kur zināšanas vai tehnoloģijas ir nepietiekamas, un izplatīt atklājumus. 

11. Mēs atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kas aktīvi darbojas garīgās veselības jomā, un 
stimulēsim nevalstisku un pakalpojumu lietotāju organizāciju veidošanu.  Mēs īpaši aicinām 
organizācijas aktīvi iesaistīties:

I. organizēt lietotājus, kas ir nodarbināti ar savu pasākumu izstrādāšanu, ieskaitot pašpalīdzības 
grupu izveidi un darbības uzsākšanu, un sniegt viņiem zināšanas par atveseļošanās iespējām;  

II. nodrošināt mazaizsargātiem un atstumtiem cilvēkiem pašnoteikšanos un aizstāvēt viņu 
tiesības; 

III. sniegt sabiedrībā balstīta aprūpes dienesta pakalpojumus, iesaistot to lietotājus;
IV. attīstīt ģimenes locekļu un aprūpējamo spējas un kompetences un aktīvu iesaistīšanu aprūpes 

programmās;
V. sekmēt projektu izstrādi, kas kalpotu kompetentai audzināšanai, izglītošanai un iecietības 

radīšanai un novērstu atkarības no alkohola un citu vielu lietošanas, vardarbību un noziegumus; 
VI. attīstīt vietējus pakalpojumus, kas paredzēti atstumto grupu vajadzībām;
VII. nodrošināt krīzes situācijā nonākušiem, no vardarbības cietušiem un pašnāvības riskam 

pakļautiem cilvēkiem palīdzības tālruņu līnijas un padomu sniegšanu internetā; 
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VIII. izveidot nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti.

12. Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes vārdā mēs aicinām atbalstīt PVO Eiropas Garīgās veselības 
deklarācijas ieviešanu, pamatojoties uz viņu attiecīgu kompetenci.  

13. Mēs lūdzam PVO Eiropas reģionālo direktoru veikt darbības šādās jomās:

a) Līdzdalība:
I. Veicināt sadarbību šajā jomā ar starpvaldību organizācijām, ieskaitot Eiropas Komisiju un 

Eiropas Padomi;
 b) Informācija par veselību:
 I. Atbalstīt dalībvalstis garīgās veselības uzraudzības sistēmas attīstīšanā;
 II. Sniegt salīdzināmus datus par dalībvalstu garīgās veselības un garīgās veselības pakalpojumu 

stāvokli un attīstību;
c) Pētījumi:
I. Izveidot garīgās veselības sadarbības centru tīklu, kas piedāvā iespējas starptautiskai 

līdzdalībai, labas kvalitātes pētījumu veikšanai un pētījumu rezultātu apmaiņai;
II. Radīt un izplatīt vislabākos pieejamos labas prakses pierādījumus, ņemot vērā garīgās veselības 

etniskos aspektus; 
d) Politikas un pakalpojumu attīstīšana:
I. Atbalstīt valdības, nodrošinot speciālās zināšanas, lai liktu pamatus garīgās veselības reformai, 

izmantojot efektīvas garīgās veselības politikas nostādnes, kas ietver normatīvo aktu un 
pakalpojumu izstrādi, garīgās veselības sekmēšanu un garīgās veselības problēmu profilaksi.

II. Piedāvāt palīdzību instruktoru apmācību programmu izstrādē;
III. Uzsākt novatoru apmaiņas programmas;
IV. Palīdzēt formulēt pētniecības nostādnes un tēmas;
V. Mudināt izmaiņu pārstāvjus izveidot valsts reformu vadītāju un svarīgāko civildienesta ierēdņu 

tīklu;
e) Aizstāvēšana:
I. Paziņot par politikas nostādnēm un pasākumiem, kas sekmēs cilvēku ar garīgās veselības 

problēmām cilvēktiesības un samazinās pret viņiem vērsto stigmu un diskrimināciju, kā arī 
uzraudzīt šīs nostādnes un pasākumus; 

II. Sniegt lietotājiem, aprūpētājiem un nevalstiskām organizācijām plašākas pašnoteikšanās 
iespējas, nodrošinot informāciju un koordinējot pasākumus starp valstīm;

III. Atbalstīt dalībvalstu informācijas bāzes izveidi, lai palīdzētu garīgās veselības pakalpojumu 
lietotājiem kļūt patstāvīgākiem; 

IV. Veicināt starptautisko pieredzes apmaiņu starp galvenajām reģionālajām un vietējām 
nevalstiskajām organizācijām;

V. Sniegt plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskajām organizācijām un citām interesentu grupām un 
indivīdiem objektīvu un konstruktīvu informāciju.

14. Mēs lūdzam PVO Eiropas reģionālajam vadītājam veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, 
ka pilnībā tiek atbalstīta garīgās veselības politikas attīstīšana un ieviešana un pasākumiem un 
programmām tiek piešķirta atbilstoša prioritāte un resursi, lai izpildītu Deklarācijas prasības.

15. Mēs uzticam sev ziņot PVO par attīstību šīs Deklarācijas ieviešanā mūsu valstīs starpvaldību 
sanāksmē, kas tiks sarīkota līdz 2010. gadam.
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2. pielikums

PVo EIRoPAS gARīgĀS VESELībAS DEKLARĀcIjAS 
RīcībAS PLĀnS

Helsinki, Somija, 2005. gada 14. janvāris
EUR/04/5047810/7
52671
ORIĢINĀLS: ANGĻU VALODĀ

Šo Rīcības plānu ir apstiprinājuši PVO Eiropas reģiona dalībvalstu veselības ministri, pieņemot 
Eiropas Garīgās veselības deklarāciju. Viņi (ministri) atbalsta tā ieviešanu saskaņā ar katras valsts 
vajadzībām un resursiem.

Izaicinājumi nākamajiem pieciem līdz desmit gadiem ir attīstīt, īstenot un izvērtēt tādu politiku 
un normatīvos aktus, kas nodrošinās tādus garīgās veselības pasākumus, kuri spēs uzlabot visu 
iedzīvotāju labklājību, novērst garīgās veselības problēmas un uzlabot cilvēku ar garīgās veselības 
problēmām iekļaušanu (sabiedrībā) un funkcionēšanu. Nākamās desmitgades prioritātes ir:

I. Sekmēt garīgās labklājības nozīmīguma izpratni.
II. Kopīgi risināt stigmas, diskriminācijas un nevienlīdzības izraisītās problēmas un nodrošināt 

iespēju cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām un viņu ģimenes locekļiem aktīvi iesaistīties 
šo problēmu risināšanā.

III. Izveidot un ieviest visaptverošas, integrētas un efektīvas garīgās veselības sistēmas, kas aptver 
(veselības) veicināšanu, profilaksi, ārstniecību un rehabilitāciju, aprūpi un atveseļošanos.

IV. Risināt vajadzību pēc kompetenta darbaspēka (visās iepriekšminētajās jomās).
V. Atzīt pakalpojumu lietotāju un aprūpētāju229 pieredzi un zināšanas par nozīmīgu pamatu 

pakalpojumu plānošanai un attīstīšanai.

Šis Rīcības plāns ierosina veidus un līdzekļus visaptverošas garīgās veselības aprūpes politikas 
attīstīšanai, ieviešanai un pastiprināšanai PVO Eiropas reģiona valstīs, pieprasot rīcību 12 zemāk 
minētajās jomās. Valstis atspoguļos šīs politikas nostādnes savās garīgās veselības stratēģijās un 
plānos, lai noteiktu, kādi pakalpojumi tiks sniegti nākamo piecu līdz desmit gadu laikā.

1. VEIcInĀT gARīgo LAbKLĀjībU VISIEM 

Problēma

Garīgā veselība un garīgā labklājība ir būtiskas dzīves kvalitātei, sniedzot iespējas cilvēkiem jēgpilni 
dzīvot un būt radošiem un aktīviem pilsoņiem. Garīgā veselība ir būtisks elements apkārtējās vides 
sabiedriskajā saliedētībā, produktivitātē, mierā un stabilitātē, kas veicina sabiedrību sociālā kapitāla 
un ekonomisko attīstību. Lai sasniegtu šo mērķi, izšķiroša ir sabiedrības garīgā veselība un garīgo 
labklājību veicinošs dzīvesveids. Garīgās veselības veicināšana paaugstina visu iedzīvotāju, tostarp 
cilvēku ar garīgās veselības problēmām un viņu aprūpētāju, dzīves kvalitāti un garīgo labklājību. 
Efektīvu garīgās veselības veicināšanas plānu attīstība un īstenošana uzlabos visiem garīgo 
labklājību. 

229  Ar terminu „aprūpētājs” šeit tiek domāts ģimenes loceklis, draugs vai kāds cits neformāls aprūpētājs.
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Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Garīgās veselības, sabiedrības veselības un citu sabiedrības politiku kontekstā attīstīt 
visaptverošas garīgās veselības veicināšanas stratēģijas, kuras risinātu garīgās veselības 
veicināšanas jautājumus mūža ilgumā.

II. Pieņemt garīgās veselības veicināšanu kā ilgtermiņa ieguldījumu un attīstīt ilgtermiņa 
izglītības un informācijas programmas.

III. Attīstīt un piedāvāt efektīvas programmas vecāku atbalstam un apmācībai, sākot jau no 
grūtniecības perioda.

IV. Attīstīt un piedāvāt uz pierādījumiem balstītas programmas, kas sekmē bērnu un jauniešu 
prasmes, sniedz informāciju un koncentrējas uz dzīvesprieku, emocionālo inteliģenci un 
psihosociālo funkcionēšanu.

V. Uzlabot veciem ļaudīm pieejamību veselīgai pārtikai un fiziskām aktivitātēm.
VI. Veicināt sabiedrībā balstītas daudzlīmeņu intervences, tostarp visas sabiedrības, kā arī 

primārās aprūpes personāla un sabiedrības pārstāvju – skolotāju, ierēdņu un masu plašsaziņas 
līdzekļu informēšanas kampaņas.

VII. Integrēt garīgās veselības veicināšanas elementus jau pastāvošajās vispārējās veselības un 
sabiedrības veselības veicināšanas pamatnostādnēs un programmās, piemēram, tajās, kuras 
atbalsta PVO veselības veicināšanas sadarbības tīkli.

VIII. Atbalstīt veselīgu produktu patēriņu un samazināt kaitīgu produktu lietošanu.
IX. Izveidot veselībai draudzīgas darba vietas un ieviest pasākumus, piemēram, fiziskās aktivitātes, 

izmaiņas darba modeļos, elastīgā darba laikā un veselībai draudzīgas administrēšanas veidos.
X. Piedāvāt efektīvus garīgās veselības veicināšanas pasākumus riska grupām, piemēram, 

cilvēkiem ar ilgstošām garīgās vai fiziskās veselības problēmām un aprūpētājiem.
XI. Identificēt skaidrus mehānismus, kā iedzīvotājiem dot iespēju uzņemties atbildību par 

veselības veicināšanas un slimību profilakses mērķiem, piemēram, paaugstinot sabiedrības 
informētību par dzīves izvēļu (alternatīvu) nozīmību.

2. DEMonSTRēT gARīgĀS VESELībAS cEnTRALITĀTI

Problēma

Garīgā veselība ir pats nozīmīgākais – centrālais – aspekts, veidojot veselīgu, iekļaujošu un produktīvu 
sabiedrību. Pamatotām un integrētām sabiedrības politikas nostādnēm, piemēram, nodarbinātības, 
pilsētvides plānošanas un socioekonomisko jautājumu politiku nostādnēm arī ir pozitīva ietekme uz 
garīgo veselību un garīgās veselības problēmu riska mazināšanos. Tāpēc jāapsver garīgās veselības 
iesaistīšana visās sabiedrības politikās un it īpaši tās iespējamā ietekme uz riska grupām. Garīgās 
veselības politika prasa starpnozaru saikni, un tai ir jāietver daudznozaru un starpdisciplināra pieeja.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Padarīt garīgo veselību par sabiedrības veselības neatņemamu daļu.
II. Iekļaut garīgās veselības perspektīvu un attiecīgos pasākumus jaunajās un jau pastāvošajās 

nacionālajās politikas nostādnēs un normatīvajos aktos.
III. Iekļaut garīgo veselību arodveselības un drošības programmās.
IV. Izvērtēt jebkuras jaunas politikas potenciālo ietekmi uz iedzīvotāju garīgo labklājību pirms tās 

(politikas) pieņemšanas un pēc tās (politikas) īstenošanas izvērtēt rezultātus.
V. Īpaši pievērst uzmanību politikas nostādņu relatīvajai ietekmei uz tiem cilvēkiem, kuri jau 

šobrīd cieš no garīgās veselības problēmām un riska grupām.
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3. VēRSTIES PRET STIgMU Un DISKRIMInĀcIjU

Problēma

Garīgās veselības politikas veidošana un īstenošana nedrīkst tikt pakļauta neveiksmei plaši izplatītās 
stigmas dēļ, kas ir saistīta ar garīgās veselības problēmām, kas (stigma) noved pie diskriminācijas. 
Daudzās jomās cilvēki ar garīgās veselības problēmām cieš no vienlīdzīgu iespēju trūkuma šādas 
diskriminācijas dēļ. Cilvēktiesībām un cieņai pret cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām jābūt 
aizsargātām. Šo mērķu īstenošanā izšķirīga ir iespēju došana, jo tā sekmē integrāciju un sociālo 
iekļaušanos. Iespēju došanas pakalpojumu lietotāju un aprūpētāju organizācijām nepietiekamība 
un vājā interešu aizstāvība kavē veidot un īstenot tādu politiku un pasākumu veidošanu, kas atbilstu 
viņu (pakalpojumu lietotāju un aprūpētāju organizāciju) vajadzībām un vēlmēm. Pret izslēgšanu, 
ko patversmēs, institūcijās vai sabiedrībā pieredzējuši psihiatrijas pakalpojumu lietotāji, jāvēršas 
dažādos veidos.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Veidot pasākumus, kuru mērķis ir vērsties pret stigmu un diskrimināciju, uzsverot garīgās 
veselības problēmu klātesamību visur, kā arī uzsverot garīgās veselības vispārējās labās 
prognozes un ārstējamību un faktu, ka tās (garīgās veselības problēmas) reti ir asociējamas ar 
vardarbību.

II.  Ieviest vai rūpīgi izvērtēt normatīvos aktus, kuri attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, lai 
nodrošinātu, ka tie vienlīdzīgi un objektīvi ietver arī garīgo veselību.

III. Attīstīt un ieviest nacionālās, nozaru un uzņēmumu politikas, lai izskaustu stigmu un 
diskrimināciju nodarbinātībā saistībā ar garīgās veselības problēmām.

IV. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietēja līmeņa garīgās veselības programmās, atbalstot 
nevalstisko organizāciju iniciatīvas.

V. Attīstīt saskaņotu politikas un normatīvo aktu programmu, lai vērstos pret stigmu un 
diskrimināciju, ietverot starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību standartus.

VI. Izveidot konstruktīvu dialogu ar masu plašsaziņas līdzekļiem un sistemātiski sniegt tiem 
informāciju.

VII. Radīt iespējas pakalpojumu lietotāju un viņu aprūpētāju pārstāvībai komisijās un grupās, kas 
atbild par garīgās veselības pasākumu plānošanu, īstenošanu, izvērtēšanu un uzraudzību.

VIII. Veicināt vietēja un nacionāla līmeņa nevalstisku pakalpojumu lietotāju organizāciju, kā 
arī organizāciju, kas pārstāv cilvēkus ar garīgās veselības problēmām, viņu aprūpētājus un 
kopienas, kurās viņi dzīvo, izveidi un attīstību.

IX. Rast iespēju bērnu un jauniešu ar garīgās veselības problēmām un invaliditāti integrācijai 
vispārējās izglītības un arodizglītības sistēmā.

X. Izveidot arodapmācības programmas cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām un atbalstīt 
darba vietu un prakšu pielāgošanu viņu (cilvēku ar garīgās veselības problēmām) īpašajām 
vajadzībām, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos konkurējošā darba tirgū.

4. SEKMēT PIEMēRoTAS DARbībAS, KAS VēRSTAS 
 UZ VIEgLI IEVAInojAMIEM DZīVES PoSMIEM

Problēma

Zīdaiņi, bērni un jaunieši, kā arī vecāka gadagājuma cilvēki ir īpaši pakļauti sociālo, psiholoģisko, 
bioloģisko un vides faktoru riskam. Nosakot viņu ievainojamību un vajadzības, jauniešiem un 
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vecāka gadagājuma cilvēkiem jābūt augstai prioritātei saistībā ar garīgās veselības sekmēšanu un 
garīgās veselības problēmu profilaksi un aprūpi. Tomēr daudzām valstīm šajā jomā ir neatbilstošas 
iespējas, un to pakalpojumi un darbinieki bieži vien ir slikti sagatavoti, lai risinātu ar attīstību un 
vecumu saistītās problēmas. It īpaši traucējumi bērnībā ir svarīgi priekšnoteikumi pieaugušo 
garīgajiem traucējumiem. Bērnu un pusaudžu garīgās veselības atbalstīšana jāuzskata par 
stratēģisku ieguldījumu, kas sniedz daudzus ilgtermiņa ieguvumus indivīdiem, sabiedrībai un 
veselības aprūpes sistēmām.  

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Nodrošināt, lai garīgās veselības politika kā prioritātes iekļautu garīgo veselību un labklājību 
bērniem, pusaudžiem un gados vecākiem cilvēkiem.

II. Iekļaut bērnu, pusaudžu un vecāku cilvēku starptautiskās tiesības garīgās veselības 
nacionālajos tiesību aktos.

III. Pēc iespējas iesaistīt jauniešus un vecākus cilvēkus lēmumu pieņemšanas procesā.
IV. Pievērst īpašu uzmanību jutīgajām cilvēku grupām, ieskaitot bērnus un vecāka gadagājuma 

cilvēkus no migrantu ģimenēm. 
V. Izstrādāt garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, kas atbilst jaunu un vecāku cilvēku 

vajadzībām un kas darbojas ciešā sadarbībā ar ģimenēm, skolām, dienas aprūpes centriem, 
kaimiņiem, radiniekiem un draugiem. 

VI. Veicināt atbalsta centru vecāka gadagājuma cilvēkiem attīstību, lai palielinātu sociālo atbalstu 
un piekļuvi integrācijai.

VII. Nodrošināt, ka vecuma un dzimuma jutīgus garīgās veselības aprūpes pakalpojumus sniedz 
gan primārās aprūpes, gan specializētās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, 
un tie darbojas kā integrēti tīkli. 

VIII. Ierobežot institucionālās pieejas bērnu un pusaudžu un vecāku cilvēku aprūpei, kas var radīt 
sociālo atstumtību un pamestību. 

IX. Uzlabot kvalitāti speciāliem garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem, izveidojot jaunus vai 
uzlabojot to kapacitāti bērnu, pusaudžu un gados vecu cilvēku aprūpē, veicot apmācības un 
izmantojot pietiekami daudz speciālistu.

X. Uzlabot koordināciju starp organizācijām, kas darbojas alkohola un narkotiku programmu 
ieviešanā, bērnu un pusaudžu veselības un garīgās veselības jomā valsts un starptautiskā 
līmenī, kā arī uzlabot sadarbību starp to attiecīgajiem tīkliem.

XI. Nodrošināt vienādu finansējumu attiecībā uz salīdzināmiem veselības aprūpes pakalpojumiem. 

5. noVēRST gARīgĀS VESELībAS PRobLēMAS 
 Un PAŠnĀVībAS

Problēma

Daudzās valstīs cilvēki ir pakļauti kaitīgam stresam, ieskaitot sociālas izmaiņas, ko ietekmē 
sabiedriskā saliedētība, drošība un nodarbinātība, un izraisa pieaugošu nemieru un depresiju, 
atkarību no alkohola un citām vielām, vardarbību un pašnāvības. Garīgās veselības problēmu 
sociālie izraisītāji ir daudzveidīgi un var būt, sākot no individuāliem sāpīgiem cēloņiem un beidzot 
ar problēmām, kas ietekmē veselas grupas vai visu sabiedrību. Tos var izraisīt vai pastiprināt 
ļoti dažāda vide, ieskaitot mājas, izglītības iestādes, darbavietas un institūcijas. Atstumtas un 
mazaizsargātas grupas, piemēram, bēgļi un migranti, bezdarbnieki, cilvēki, kas atrodas vai iznāk no 
cietuma, cilvēki ar atšķirīgu seksuālo orientāciju, cilvēki ar fizisku un maņu nespēju un cilvēki, kam 
jau ir garīgas veselības problēmas, var tikt pakļautas īpašam riskam.   
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Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Palielināt sapratni par kaitīga stresa, baiļu un šizofrēnijas profilaksi, simptomiem un terapijas 
iespējām.

II. Riskam pakļautajām mērķgrupām piedāvāt profilakses programmas par depresijas, trauksmes, 
kaitīga stresa, pašnāvniecisku tieksmju un citu risku novēršanu, kas izstrādātas, par pamatu 
izmantojot šo grupu īpašās vajadzības un to pieredzes un kultūras īpašības.

III. Izveidot pašpalīdzības grupas, palīdzības tālruņu līnijas un tīmekļvietnes, lai samazinātu 
pašnāvības, it īpaši augsta riska mērķgrupās.

IV. Izveidot politikas nostādnes, kas samazinātu pašnāvībās izmantoto līdzekļu pieejamību. 
V. Ieviest jauno māmiņu garīgās veselības novērtēšanas praksi, ko veiktu akušieres un patronāžas 

māsas, un, ja nepieciešams, nodrošināt iejaukšanos.   
VI. Riskam pakļautajām ģimenēm mājās veikt izskaidrošanas pasākumus, lai palīdzētu aktīvi 

uzlabot zināšanas par vecāku lomu, veselību un vecāku un bērnu saskarsmi.    
VII. Sadarbībā ar citiem ministriem izveidot skolu un augstskolu jauniešiem audzināšanas izglītības 

programmas, kurās tiktu  aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar pašnāvībām, depresiju, atkarību no 
alkohola un citām vielām, ietvertu lomu spēles un iesaistītu jauniešus šo kampaņu īstenošanā. 

VIII. Atbalstīt sabiedrības attīstības programmu ieviešanu augsta riska apgabalos un sniegt atbalstu 
nevalstiskām organizācijām, it īpaši tām, kas pārstāv atstumtās grupas. 

IX. Nodrošināt atbilstošu profesionālu atbalstu un pakalpojumus cilvēkiem, kurus skārusi 
nopietna krīze un vardarbība, ieskaitot karu, dabas katastrofas un teroristu uzbrukumus, ar 
nolūku novērst pēctraumas stresa radītos traucējumus.

X. Palielināt veselības aprūpē un ar to saistītajās jomās nodarbināto personiskās attieksmes un 
aizspriedumu apzināšanos pret pašnāvībām un garīgās veselības problēmām. 

XI. Atbilstoši šim mērķim izstrādātiem rādītājiem un instrumentiem uzraudzīt ar darbu saistīto 
garīgo veselību.

XII. Izstrādāt iespējas garīgās veselības aizsardzībai un sekmēšanai darbā, novērtējot un pārvaldot 
stresu, kā arī izmantojot psiholoģiskos faktorus, personāla sagatavošanu un apziņas palielināšanu. 

XIII. Iesaistīt galvenās par nodarbinātu, dzīves apstākļiem un izglītību atbildīgās iestādes profilakses 
programmu izstrādē un nodrošināšanā.  

6. noDRoŠInĀT PIEEjAMībU LAbAI PRIMĀRAjAI APRūPEI, 
 LAI RISInĀTU gARīgĀS VESELībAS PRobLēMAS

Problēma

Daudzās Eiropas reģiona valstīs ģimenes ārsti un citi primārās veselības aprūpes speciālisti 
ir sākotnējais un galvenais avots palīdzības sniegšanā vispārējos garīgās veselības problēmu 
gadījumos. Tomēr bieži vien ģimenes ārsti vai primārās aprūpes iestādes nepamana pacientu 
garīgās veselības problēmas un bieži vien, pat ja problēmas ir identificētas, ārstēšana nav adekvāta. 
Daudzi cilvēki ar garīgās veselības problēmām, īpaši mazaizsargātie vai atstumtie, piedzīvo grūtības 
(veselības aprūpes) dienestu sasniegšanā un kontakta (ar dienestiem) saglabāšanā. Ģimenes 
ārstiem un primārās veselības aprūpes dienestiem jāattīsta spēja un kompetence diagnosticēt un 
ārstēt cilvēkus ar garīgās veselības problēmām sabiedrībā. Tie (ģimenes ārsti) būtu jāatbalsta kā 
garīgās veselības pakalpojumu speciālistu sadarbības tīkla daļa.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Nodrošināt, lai visiem cilvēkiem būtu laba pieejamība garīgās veselības pakalpojumiem 
primārās veselības aprūpē.
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II. Attīstīt primārās veselības aprūpes dienestus ar spēju diagnosticēt (noteikt) garīgās veselības 
problēmas, tostarp depresiju, trauksmi, ar stresu saistītas saslimšanas, atkarības un psihotiskus 
traucējumus, attiecīgi paplašinot primārās veselības aprūpes speciālistu skaitu un prasmes.

III. Primārās aprūpes ietvaros nodrošināt pieejamību psihotropajiem medikamentiem un 
psihoterapijai gan vienkāršu garīgās veselības problēmu, gan smagu garīgās veselības 
traucējumu ārstniecībā, it īpaši sniedzot palīdzību indivīdiem ar ilgstošiem un nepārejošiem 
garīgās veselības traucējumiem, kas ir vietējās kopienas iedzīvotāji.

IV. Dot iespēju primārās veselības aprūpes speciālistiem īstenot garīgās veselības veicināšanas un 
profilakses pasākumus, īpaši koncentrējoties uz faktoriem, kas nosaka vai uztur sliktu veselību.

V. Veidot un ieviest ārstniecības un nosūtījuma protokolus primārās veselības aprūpē, izveidojot 
labo praksi un skaidri definējot attiecīgās atbildības primārās veselības aprūpes un garīgās 
veselības aprūpes speciālistu sadarbībā.

VI. Izveidot pieredzes centrus un veicināt sadarbības tīklus katrā reģionā, kur veselības aprūpes 
profesionāļi, pakalpojumu lietotāji, aprūpētāji un masu plašsaziņas līdzekļi var vērsties pēc 
padoma.

VII. Sniegt garīgās veselības aprūpes pakalpojumus un iekļaut tos vispārējās primārās veselības 
aprūpes iestādēs un viegli pieejamās vietās, piemēram, ambulatorajos centros un vispārējās 
somatiskajās slimnīcās.

7. cILVēKIEM AR SMAgĀM gARīgĀS VESELībAS PRobLēMĀM PIEDĀVĀT  
 EfEKTīVUS VIETējĀ SocIĀLĀ DIEnESTA APRūPES PAKALPojUMUS

Problēma 

Garīgās veselības aprūpes reforma attīstās visā reģionā. Ļoti svarīgi ir atzīt un atbalstīt cilvēku 
tiesības saņemt visefektīvākās ārstēšanas un iejaukšanās iespējas, tajā pašā laikā pakļaujot viņus 
vismazākajam riskam, balstoties uz viņu individuālajām vēlmēm un vajadzībām un ņemot vērā viņu 
kultūru, reliģiju, dzimumu un cerības. Daudzu valstu pieredze atbalsta sabiedrībā balstīta aprūpes 
dienesta pakalpojumu tīkla attīstīšanu, ieskaitot slimnīcu gultasvietas. 21. gadsimtā lielās iestādēs 
vairs nav pieļaujama necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās un aprūpe: arvien vairāk valstu ir 
slēgušas savas (psihiatriskās) slimnīcas un tagad ievieš efektīvus sabiedrībā balstītus aprūpes 
pakalpojumus. Īpaša uzmanība jāvelta ģimeņu un draugu emocionālajām, ekonomiskajām un 
izglītības vajadzībām, jo viņi bieži vien ir atbildīgi par intensīvu atbalstu un aprūpi, un nereti viņiem 
pašiem ir vajadzīgs atbalsts.  

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Dot iespēju pakalpojumu lietotājiem un aprūpētājiem piekļūt garīgās veselības un citiem 
svarīgiem pakalpojumiem un sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem uzņemties atbildību par 
viņu aprūpi.

II. Plānot un ieviest sabiedrībā balstītas aprūpes dienestu speciālistu pakalpojumus, kuri pieejami 
jebkurā diennakts laikā un kurus nodrošina daudznozaru personāls, lai aprūpētu cilvēkus ar 
dažādām problēmām, piemēram, šizofrēniju, bipolāriem traucējumiem, smagu depresiju vai 
plānprātību.   

III. Nodrošināt krīzes aprūpi, piedāvājot pakalpojumus cilvēku dzīves un darba vietās, cik vien 
iespējams novēršot situācijas pasliktināšanos vai uzņemšanu slimnīcā un nosūtot uz slimnīcu 
tikai cilvēkus ar ļoti smagām vajadzībām vai tos, kuri apdraud sevi un apkārtējos.

IV. Piedāvāt plašu un efektīvu ārstēšanu, psihoterapiju un ārstniecības līdzekļus ar pēc iespējas 
mazāku blakusiedarbību uz sabiedrību, it īpaši jauniešiem, kas pirmo reizi saskaras ar garīgās 
veselības problēmām. 
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V. Cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām garantēt piekļuvi nepieciešamajām zālēm par 
cenu, kādu var atļauties maksāt veselības aprūpes sistēma un indivīdi, tādējādi nodrošinot šo 
medikamentu izrakstīšanas un lietošanas praksi.  

VI. Izstrādāt rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu cilvēku iekļaušanu sabiedrībā, vienlaikus 
nodrošinot iejūtīgu saskarsmi ar invaliditāti, kas saistīta ar garīgās veselības problēmām. 

VII. Piedāvāt pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās veselības vajadzībām, kuri atrodas nespecializētās 
iestādēs, piemēram, vispārējā tipa slimnīcās vai cietumos. 

VIII. Piedāvāt aprūpējamiem un viņu ģimenes locekļiem emocionālo un ekonomisko vajadzību 
novērtējumu un iesaistīt viņus aprūpes programmās.

IX. Izveidot programmas, kas attīstītu ģimenes locekļu un aprūpējamo spējas un kompetences.  
X. Rūpīgi pārbaudīt, vai palīdzības programmās ievērotas aprūpes ekonomiskās izmaksas.
XI. Plānot un finansēt turpmākai izplatīšanai izmantojamas paraugprogrammas.  
XII. Atrast un atbalstīt kolēģu atzītus vadītājus, kas varētu iniciēt šos jaunievedumus.
XIII. Izstrādāt labas prakses vadlīnijas un uzraudzīt to ieviešanu.
XIV. Ieviest ar likumu noteiktas tiesības izvēlēties neatkarīgu pārstāvi cilvēkiem, kas tiek ārstēti pret 

viņu gribu. 
XV. Pieņemt vai pastiprināt likumus vai noteikumus, kas aizsargā aprūpes standartus, ieskaitot 

necilvēcīgas izturēšanās pārtraukšanu, pazemojošu aprūpi un iejaukšanos.
XVI. Izveidot pārbaudes mehānismu labākās prakses nostiprināšanai un nolaidības un ļaunprātīgas 

izmantošanas pārtraukšanai garīgās veselības aprūpē.

8. IZVEIDoT STARPnoZARU SADARbībU

Problēma

Svarīgi pakalpojumi, kas agrāk parasti tika sniegti lielās iestādēs vai arī netika uzskatīti par pietiekami 
svarīgiem cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām dzīvē, mūsdienās bieži vien ir sadalīti 
starp daudzām organizācijām. Sliktas sadarbības un nesaskaņotības rezultātā starp dažādām 
organizācijām, kas sniedz vai finansē pakalpojumus, rodas slikta aprūpe, ciešanas un neefektīva 
līdzekļu izmantošana. Par šādu plašu pakalpojumu klāstu atbildīgajām dažādām institūcijām ir 
vajadzīga koordinācija un vadība visos līmeņos, ieskaitot valdības līmeni. Pakalpojumu lietotājiem 
un viņu aprūpētājiem vajadzīgs atbalsts, lai varētu piekļūt un saņemt pakalpojumus par tādām 
problēmām kā atbalsts, dzīves apstākļi, ēdināšana, nodarbinātība un fizisko apstākļu uzturēšana, 
ieskaitot līdzekļu nepareizu lietošanu.  

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Ciešā sadarbībā ar lietotājiem organizēt visaptverošus un viņu vajadzībām atbilstošus 
profilakses un aprūpes pakalpojumus. 

II. Izveidot kopīgus tīklus starp pakalpojumiem, kas svarīgi lietotāju un aprūpētāju dzīves kvalitātei, 
piemēram, sociālā apgāde, darbs, izglītība, juridiskie jautājumi, transports un veselība.  

III. Garīgās veselības pakalpojumu sniedzēju personālam noteikt atbildību par ikdienas dzīvei 
vajadzīgā atbalsta noteikšanu un nodrošināšanu, veicot tiešas darbības vai saskaņojot ar 
citiem pakalpojumu sniedzējiem.  

IV. Izglītot personālu par citiem saistītiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu cilvēku ar garīgās 
veselības problēmām un cilvēku, kuri ir pakļauti garīgās veselības problēmu attīstīšanās 
riskam, īpašās vajadzības un tiesības. 

V. Identificēt un sakārtot finansiālos un birokrātiskos šķēršļus, kas kavē sadarbību, iekļaujot arī 
valdības līmeni.
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9. IZVEIDoT ATbILSToŠU Un KoMPETEnTU DARbASPēKU

Problēma

Garīgās veselības reforma pieprasa jaunas personāla lomas un atbildības, prasot pārmaiņas 
vērtībās, attieksmēs, zināšanās un prasmēs. Daudzu garīgās veselības aprūpes darbinieku un arī citu 
nozaru personāla, piemēram, skolotāju, sociālo dienestu, ierēdņu un brīvprātīgo, darba paradumi 
ir modernizējami, lai piedāvātu efektīvu un kvalificētu aprūpi. Jaunām mācību iespējām jāatbild uz 
nepieciešamību pēc zināšanām visās lomās un uzdevumos, kas ir uzsākti.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Atzīt vajadzību pēc jauna personāla lomas un atbildības visu speciālistu vidū, kas tiek 
nodarbināti veselības nozarē un citās nozīmīgās jomās, piemēram, sociālās aprūpes jomā un 
izglītībā.

II. Iekļaut garīgās veselības aprūpes personāla apmācībā pieredzi sabiedrībā balstītas garīgās 
veselības aprūpes pakalpojumos un starpdisciplinārā komandas darbā.

III. Izveidot mācību programmas visiem primārās veselības aprūpes darbiniekiem garīgās 
veselības problēmu atpazīšanā, profilaksē un ārstēšanā.

IV. Sadarbībā ar izglītības iestādēm plānot un finansēt programmas, kas risina gan esošā, gan 
jaunpieņemtā personāla izglītības un apmācību vajadzības.

V. Rosināt jaunu garīgās veselības aprūpes darbinieku pieņemšanu darbā un sekmēt esošo 
darbinieku saglabāšanu.

VI. Nodrošināt taisnīgu garīgās veselības aprūpes speciālistu sadalījumu valstī, it īpaši starp riska 
grupām, sniedzot stimulu speciālistiem.

VII. Risināt jautājumus, kas skar pašreizējo mācībspēku zināšanu par jaunajām tehnoloģijām 
trūkumu, un atbalstīt mācībspēku apmācības programmu plānošanu.

VIII. Izglītot un sagatavot garīgās veselības aprūpes personālu par veicināšanas, profilakses un 
ārstēšanas mijiedarbību.

IX. Izglītot sabiedriskā sektora darbaspēku par viņu veidoto politiku un pasākumu ietekmi uz 
iedzīvotāju garīgo veselību.

X.  Radīt zinošu darbaspēku, veidojot un ieviešot atbilstošu garīgās veselības aprūpes speciālistu 
apmācību, īstenojot to visu garīgās veselības aprūpē strādājošo darbinieku vidū.

XI. Izveidot speciālistu apmācības plūsmas jomās, kas prasa augsta līmeņa ekspertīzi, piemēram, 
bērnu aprūpē un ārstēšanā, vecu ļaužu un cilvēku, kas cieš no kombinētiem traucējumiem 
(gan garīgās veselības traucējumiem, gan atkarībām) (komorbiditāte).

10. noDRoŠInĀT LAbU InfoRMĀcIjU PAR gARīgo VESELībU

Problēma 

Lai visa reģiona valstīs izstrādātu labu politiku un praksi, jābūt pieejamai informācijai par pašreizējo 
stāvokli garīgās veselības jomā un darbībām, kas tiek veiktas. Jāuzrauga jebkuru jaunu iniciatīvu 
ieviešanas ietekme. Garīgās veselības stāvoklis un palīdzību meklējošo iedzīvotāju, īpašu grupu un 
indivīdu uzvedība ir jānovērtē, izmantojot metodi, kas ļauj veikt salīdzināšanu visā PVO Eiropas 
reģionā. Rādītājiem jābūt standartizētiem un salīdzināmiem vietējā, valsts un starptautiskā līmenī, 
lai varētu palīdzēt efektīvi plānot, ieviest, uzraudzīt un novērtēt uz pieredzi balstītu garīgās veselības 
stratēģiju un rīcības plānu.
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Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Attīstīt vai stiprināt valsts uzraudzības sistēmu, kas balstīta uz starptautiski standartizētu, saskaņotu 
un salīdzināmu rādītāju un datu vākšanas sistēmām, kuras pārrauga progresa virzību uz vietējo, 
nacionālo un starptautisko mērķu sasniegšanu uzlabot garīgās veselības aizsardzību un labklājību.

II. Izstrādāt jaunus rādītājus un datu vākšanas metodes informācijas vākšanai, kas vēl nav pieejama, 
tostarp rādītājiem par garīgās veselības veicināšanu, profilaksi, ārstēšanu un atveseļošanos. 

III. Atbalstīt regulārus iedzīvotāju garīgās veselības apsekojumus, izmantojot saskaņotu metodiku visā 
PVO Eiropas reģionā. 

IV. Izvērtēt garīgās veselības problēmu sastopamību un izplatību pamatrādītājus, tostarp riska 
faktorus sabiedrībā un riska grupām. 

V. Pārraudzīt esošās garīgās veselības programmas, pakalpojumus un sistēmas.
VI. Atbalstīt integrētu sistēmu datu bāzu attīstību visā PVO Eiropas reģionā, 

iekļaujot tajās informāciju par garīgās veselības aprūpes politikas statusu,  
stratēģijas īstenošanu un ar pierādījumiem pamatotu veselības veicināšanu, profilaksi, ārstēšanu, 
aprūpi un atveseļošanos.

VII. Atbalstīt informācijas izplatīšanu par labās politikas un prakses ietekmi gan nacionāli, gan 
starptautiski. 

11. noDRoŠInĀT TAISnīgU Un ATbILSToŠU fInAnSējUMU

Problēma

Garīgajai veselībai paredzētie resursi bieži vien ir neatbilstoši un netaisnīgi salīdzinājumā ar tiem, 
kas pieejami citās sabiedriskā sektora daļās, un to atspoguļo slikta piekļuve šiem līdzekļiem, 
nolaidība un diskriminācija. Dažu veselības aprūpes sistēmu aprosināšanas pakalpojumi būtiski 
diskriminē piekļuvi un tiesības garīgās veselības problēmu ārstēšanai. Garīgās veselības budžetā 
līdzekļu piešķiršanai jābūt taisnīgai un proporcionālai, citiem vārdiem sakot, attiecīgi jāpiedāvā 
lielāka daļa un atbalsts tiem, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Novērtēt, vai daļa, kas no veselības budžeta piešķirta garīgajai veselībai, godīgi atspoguļo cilvēku, kam 
nepieciešami pakalpojumi, vajadzības un prioritātes statusu.

II. Nodrošināt, lai cilvēki ar smagākajām problēmām un no nabadzīgākajiem sabiedrības slāņiem saņem 
lielākās relatīvās priekšrocības.

III. Novērtēt, vai finansējums tiek piešķirts efektīvi, ņemot vērā sabiedrības ieguvumu, ieskaitot tos, ko rada 
veicināšana, profilakse un kopšana. 

IV. Novērtēt, vai nodrošinājums ir visaptverošs un taisnīgs sociālās un privātajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās, neizslēdzot vai nediskriminējot kādas grupas, un jo īpaši aizsargātu visneaizsargātākās grupas.

12. noVēRTēT EfEKTIVITĀTI Un RADīT jAUnUS PIERĀDījUMUS

Problēma

Ievērojama attīstība ir sasniegta pētījumos, bet dažām stratēģijām un iejaukšanās iespējām 
joprojām trūkst nepieciešamās izpratnes. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi turpmāki ieguldījumi.  
Turklāt nepieciešami ieguldījumi arī izplatīšanai, jo esošā izpratne attiecībā uz efektīvām jaunām 
iejaukšanās metodēm un valsts un starptautiskiem labākās prakses piemēriem nav zināma 
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daudziem politikas veidotājiem, vadītājiem, praktizējošiem ārstiem un pētniekiem. Eiropas reģiona 
zinātniekiem ir jāsadarbojas, lai iegūtu finansējumu uz piemēriem balstītiem garīgās veselības 
pētījumiem.  Nozīmīgākās pētniecības prioritātes ietver garīgās veselības politikas analizēšanu, 
vispārējās politikas ietekmes uz garīgo veselību izvērtēšanu, garīgās veselības sekmēšanas 
programmu novērtēšanu, labāku izpratni par profilaktiskajām darbībām, jaunus pakalpojumu 
modeļus un veselības aprūpes ekonomiku garīgās veselības jomā.

Pasākumi, kurus vēlams īstenot

I. Atbalstīt valsts pētniecības stratēģiju, kas nosaka, izstrādā un īsteno labāko praksi, lai risinātu 
iedzīvotāju vajadzības, tostarp ietverot riska grupas.

II. Izvērtēt garīgās veselības sistēmas ietekmi laika gaitā un pieredzi izmantot, formulējot jaunas 
prioritātes un nodrošinot vajadzīgos pētījumus.

III. Atbalstīt pētījumus, kas sekmē profilakses programmu attīstību, kuru mērķis ir visi iedzīvotāji, 
tostarp riska grupas. Pētniecība ir vajadzīga, lai savstarpēji saistītu daudzu garīgo, fizisko un 
sociālo veselību problēmas ar efektīvu profilakses programmu un politiku.

IV. Veicināt pētniecību, kas vērsta uz citu politiku, kura nav veselības nozares politika, ietekmes 
novērtēšanu uz veselību, jo ir skaidrs potenciāls pozitīvi uzlabot garīgo veselību ar šādu citu 
politiku.

V. Mazināt zināšanu plaisu starp pētījumiem un praksi, veicinot sadarbību un partnerību starp 
pētniekiem, politikas veidotājiem un praktiķiem semināros un pieejamām publikācijām. 

VI. Nodrošināt, lai pētniecības programmās ietilptu ilgtermiņa novērtējumu ietekme ne tikai par 
garīgo, bet arī fizisko veselību, kā arī sociālās un ekonomiskās sekas.

VII. Izveidot ilgtspējīgu partnerību starp praktiķiem un pētniekiem, īstenojot esošās un novērtējot 
jaunas politikas iniciatīvas. 

VIII. Ieguldīt apmācībā, kas vērsta uz garīgās veselības pētniecību, tostarp uz akadēmisko disciplīnu 
attīstību, ietverot antropoloģiju, socioloģiju, psiholoģiju, vadības pētījumus un ekonomiku, kā 
arī radīt motivāciju ilgtermiņa mācību partnerībai.

IX. Paplašināt Eiropas sadarbību garīgās veselības pētniecībā, uzlabojot tīklu starp PVO Eiropas 
sadarbības centriem un citiem pētniecības darbības centriem profilakses jomā.

X. Ieguldīt reģionālajā sadarbībā, kas veicina informācijas apmaiņu un tās izplatīšanu, lai izvairītos 
no dublēšanās un zināšanu trūkuma par veiksmīgām darbībām citur.

gARīgĀ VESELībA EIRoPĀ: STĀŠAnĀS PRETIM IZAIcInĀjUMIEM

Pakāpeniskie mērķi

Dalībvalstis ar Eiropas Garīgās veselības deklarāciju un Rīcības plānu apņemas pieņemt 
izaicinājumus un virzīties uz šādu mērķu sasniegšanu. Laikā no 2005. līdz 2010. gadam tām jāspēj:

1. Izstrādāt politiku un ieviest pasākumus pret stigmu un diskrimināciju un sekmēt garīgo 
labklājību, iekļaujot veselības veicināšanā skolas un darbavietas.

2. Rūpīgi pārbaudīt sabiedriskās politikas ietekmi uz garīgo veselību.
3. Valsts politikā iekļaut garīgās veselības problēmu un pašnāvību profilaksi.
4. Izveidot specializētus dienestus, kas spētu novērtēt jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku 

īpašās problēmas, kā arī specifiskus dzimuma jautājumus.
5. Noteikt prioritāti pakalpojumiem, kas paredzēti atstumtu un mazaizsargātu grupu garīgās 

veselības problēmu, tostarp dubultdiagnožu, risināšanai. Citiem vārdiem sakot, gadījumos, 
kad garīgās veselības problēmas rodas līdztekus citām problēmām, piemēram, atkarību 
izraisošu vielu lietošana vai fiziska slimība.



84

6. Attīstīt līdzdalību starpnozaru darbā un novērst kavēkļus, kas traucē kopīgu darbošanos.
7. Ieviest cilvēkresursu stratēģijas, lai nodrošinātu pietiekamu un kompetentu darbaspēka 

piedāvājumu garīgās veselības jomā.
8. Sadarbībā ar citām dalībvalstīm noteikt rādītāju kopu garīgās veselības faktoriem un 

epidemioloģijai, kā arī pakalpojumu izstrādei un piegādei.
9. Apstiprināt taisnīgu veselības finansēšanas, regulēšanas un normatīvo aktu izstrādes modeli, 

kas ietver garīgo veselību.
10. Izbeigt antihumānu un pazemojošu ārstēšanu un aprūpi un ieviest cilvēktiesību un garīgās 

veselības normatīvos aktus atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju un 
starptautisko normatīvo aktu standartiem.

11. Palielināt cilvēku ar garīgās veselības problēmām iekļaušanās iespējas sabiedrībā.
12. Nodrošināt aprūpes saņēmēju un aprūpētāju pārstāvniecību komitejās un grupās, kas atbildīgas 

par garīgās veselības pasākumu plānošanu, īstenošanu, pārskatīšanu un pārbaudīšanu.


