
        
 

SADARBĪBAS MEMORANDS 
 

Rīgā, 2020. gada 29. janvārī 
 
 
Pacientu organizācijām un Veselības ministrijai (turpmāk kopā – Sadarbības partneri) 

ir kopīgs sadarbības mērķis - slimību profilakse, pacientu izglītošana, savlaicīga slimību 
diagnosticēšana un sekmīga to ārstēšana, rehabilitācijas un aprūpes jautājumu risināšana, 
tādējādi uzlabojot indivīdu un sabiedrības veselību un atbildību mērķu sasniegšanā. Šis 
dokuments paredz sadarbības veicināšanu starp Veselības ministriju, Pacientu organizāciju 
tīklu un pacientu organizācijām.  

 
1. Veselības ministrija un Pacientu organizācijas vienojas sadarboties, lai izstrādātu un 

īstenotu valsts politiku sabiedrības veselības nodrošināšanai veselā vidē, radot nosacījumus, 
lai iedzīvotāji saņemtu izmaksu efektīvus, pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus, kā arī veicinot profilaksi un popularizējot veselīgu dzīves veidu. 

2. Lai uzlabotu pacientiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti 
un efektivitāti, Sadarbības partneri apņemas sadarboties esošo un nākotnē papildus piešķirto 
valsts budžeta līdzekļu, kas paredzēti veselības aprūpei, efektīvas un racionālas izmantošanas 
paaugstināšanā. 

3. Sadarbības partneri apņemas sadarboties birokrātisko šķēršļu un administratīvā sloga 
mazināšanā veselības aprūpes nozarē, uzlabojot un pilnveidojot normatīvo regulējumu. 

4. Sadarbības partneri vienojas, ka regulārās tikšanās laikā definēs konkrētus aktuāli 
risināmos uzdevumus, nosakot to izpildes vēlamo rezultātu, izpildes termiņu un veicamās 
darbības, kā arī regulāri izvērtēs iepriekš definēto uzdevumu izpildes rezultātus un analizēs 
to izpildes grūtību iespējamos cēloņus un to novēršanai veicamās darbības.  

5. Sadarbības partneri vienojas savlaicīgi sniegt informāciju par norisēm veselības 
aprūpes sistēmā, kā arī par plānotajām un notiekošajām izmaiņām normatīvajā regulējumā 
un nozares politikas dokumentos un tiesību aktu projektos. 

6. Sadarbības ietvaros Veselības ministrija apņemas: 
6.1. iesaistīt Pacientu organizāciju pārstāvjus lēmumu pieņemšanas procesā, darba 

grupās, informatīvās kampaņās un citos nozīmīgos pasākumos kopīgā mērķa sasniegšanai; 
6.2. nodrošināt ilgtspējīgu sadarbību ar pacientu organizācijām, nodrošinot lēmumu un 

informācijas pēctecību;  
6.3. organizēt periodiskas tikšanās par aktualitātēm; 
6.4. savu iespēju robežās atbalstīt Pacientu organizāciju pasākumus un informatīvās 

kampaņas un citus nozīmīgus pasākumus kopīgā mērķa sasniegšanai; 
6.5. aicināt Veselības ministrijas padotības iestādes ievērot šo memorandu. 
 
7. Sadarbības ietvaros Pacientu organizācijas apņemas: 
7.1. līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē un citos ar veselības jomu saistītos jautājumos, 

sniedzot priekšlikumus; 



7.2. savu iespēju robežās atbalstīt Veselības ministrijas pasākumus un informatīvās 
kampaņas un citus nozīmīgus pasākumus kopīgā mērķa sasniegšanai. 

 
8. Pacientu organizācijas savā darbībā ievēro šādas pamatnosacījumus: 
8.1. tas ir bezpeļņas organizācija (biedrība, fonds vai apvienība), kas pārstāv cilvēku ar 

noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktiem mērķiem, to 
pārvaldību nosaka pacienti un/vai to tuvinieki, un to galvenās darbības jomas ietver pacientu 
interešu pārstāvību, izglītošanu par slimību un veselību, un to atpazīstamības uzlabošanu, kā 
arī nodrošina pacientu un viņu tuvinieku pieredzes apmaiņas iespējas; 

8.2. par pacientu organizāciju uzskatāma arī jumta organizācija, kas apvieno vairākas 
pacientu grupas vienas vai vairāku diagnožu ietvaros nacionālā vai starptautiskā līmenī; 

8.3. pacientu organizācijām var būt reģionālas nodaļas un tās var sadarboties ar dažādām 
jumta organizācijām Latvijā, Eiropā un pasaulē; 

8.4. pacientu organizācijas balstās uz pacientu pieredzi ikdienā un pierādījumos balstītu 
labo praksi gan veselības, gan sociālā jomā un nevienam nav tiesību ietekmēt pacientu 
organizācijas ikdienas darbu un informatīvos materiālus; 

8.5. pacientu organizācijas darbojas atbilstoši normatīvajam regulējumam valstī un 
atbilst starptautiskajām prasībām par labu pārvaldību un caurspīdīgu finansējumu; 

8.6. savu mērķu sasniegšanai un interešu pārstāvības īstenošanai pacientu organizācijas 
likumīgi piesaista finansējumu no dažādiem avotiem, par kuru izlietošanu atskaitās likumā 
noteiktajā kārtībā; 

8.7. nevienam nav tiesību norādīt vai ietekmēt Pacientu organizācijas saņemtā 
finansējuma izmantošanu, izņemot normatīvajā regulējumā noteiktajos gadījumos un 
kārtībā; 

8.8. lai nodrošinātu neatkarību, pacientu organizācijas dažādo finanšu avotus un sagaida 
atbalstu ne tikai no biedriem, sabiedrības, uzņēmumiem, bet arī no valsts un pašvaldību 
iestādēm un citām personām.  

8.9. pacientu organizāciju gada pārskats ir publiski pieejams. Sadarbības partneriem 
jāievēro pacientu organizāciju izstrādātās ziedojumu pieņemšanas politikas un citi 
dokumenti. 

 
9. Sadarbības ietvaros Veselības ministrija respektē Pacientu organizāciju darbības 

pamatnosacījumus. 
 
10. Parakstot šo memorandu, Sadarbības partneri apliecina gatavību kopīgi līdzdarboties 

ilgtspējīgas, kvalitatīvas un pacientiem pieejamas veselības aprūpes sistēmas izveidē un 
uzlabošanā. 

 
11. Šajā memoranda atrunātā sadarbība ar Pacientu organizācijām tiek īstenota Veselības 

ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Pacientu organizāciju tīklu, kas ir brīvprātīga pacientu 
organizāciju apvienība (pielikumā esošais apvienības dalībnieku saraksts), kurai var 
pievienoties jebkura pacientu organizācija Latvijā, kas atbilst starptautiskajiem labas 
pārvaldības un caurspīdīguma kritērijiem. Pacientu organizāciju tīkls nodrošina saņemtās 
informācijas pārsūtīšanu tā dalībniekiem, neatkarīgi no to pārstāvētās diagnozes un citiem 
kritērijiem. 

 
12. Latvijas Pacientu organizāciju tīkla koordinatore Baiba Ziemele, tel. +371 

29 157 967, e-pasts: Baiba.Ziemele@inbox.lv. 



 
Sadarbības memorands sagatavots divos eksemplāros latviešu valodā. 

 
Veselības ministre  

Ilze Viņķele 
 
 

Latvijas Pacientu organizāciju tīkla 
koordinatore Baiba Ziemele 

 
Sadarbības memoranda pielikums 

 
Informācija par pacientu organizācijām, kas atbalsta augstāk minētos sadarbības principus: 
 
Apvienība HIV.LV, BaCo - Baltijas jūras valstu Koalīcija HIV pacientiem, Biedrība 
„Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem” (AGIHAS), Biedrība Ģenētiski 
pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”, C hepatīta pacientu apvienība, 
Labdarības fonds "Rozā vilciens", Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība, Latvijas Hemofilijas 
biedrība, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, Latvijas Krona un Kolīta 
slimnieku biedrība, Latvijas Multiplās Sklerozes asociācija, Latvijas Reto slimību alianse, 
Latvijas sieviešu volontieru biedrība " VITA", ParSirdi.lv, Pulmonālās hipertensijas 
biedrība, Soli priekšā melanomai, Zarnu vēža pacientu un viņu atbalsta personu biedrība 
„EuropaColon Latvija”. 
 
Lai pievienotos Latvijas Pacientu organizāciju tīklam un sadarbības memorandam ar Veselības 
ministriju, lūdzam aizpildīt šo anketu: https://forms.gle/FkdukAttfidTSiUn7  


