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Biedrībai “Laimas slimības 

 slimnieku biedrība” 

biedriba@yahoo.com 

 

Par Laima slimības diagnostiku un ārstēšanu 

 

 

Veselības ministrijā ir saņemta biedrības “Laimas slimības slimnieku 

biedrība” (turpmāk – Biedrība) 2019. gada 23. jūlija vēstule (turpmāk – Vēstule), 

kurā sniegti priekšlikumi un iekļauti Veselības ministrijai adresēti jautājumi par 

Laima slimības ārstēšanu un diagnostiku. 

Atbildot uz Vēstuli, paskaidrojam, ka šobrīd Veselības ministrijā netiek 

plānots veidot darba grupu par Laima slimības diagnostikas un ārstēšanas 

jautājumiem, tai skaitā vadlīniju pārskatīšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. 

gada 25. maija noteikumu Nr. 469 “Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un 

ievieš klīniskās vadlīnijas” 3. punktā noteikto, izstrādāt vadlīniju projektu un 

iesniegt to Slimību profilakses un kontroles centrā reģistrēšanai ārstniecībā 

izmantojamo vadlīniju datubāzē ir tiesīgas ārstniecības personu profesionālās 

organizācijas, ārstniecības iestādes un augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un 

otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā. Tādējādi, š.g. 16. aprīlī 

Veselības ministrijā organizētajā sanāksmē ārstiem infektologiem tika lūgts līdz 

š.g. septembrim pārskatīt vadlīnijas Laima slimības ārstēšanai, precizēt un 

aktualizēt ģimenes ārstiem paredzēto informāciju attiecībā uz Laimas slimības 

diagnostiku un ārstēšanu, kā arī sniegt priekšlikumus par medicīniskām 

indikācijām un apmaksas nosacījumiem pacienta nosūtīšanai laboratorisko 

izmeklējumu veikšanai. Speciālistu iesniegto medicīnisko indikāciju apmaksas 

nosacījumu izvērtēšanu, atbilstoši kompetencei, veiks Nacionālais veselības 

dienests, kuram valstī ir deleģēta veselības aprūpei paredzēto valsts budžeta 

līdzekļu racionālas un maksimāli efektīvas izmantošanas nodrošināšanas funkcija 
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veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā1. Pēc augstāk minēto apmaksas 

nosacījumu izvērtēšanas tiks lemts par normatīvajos aktos veicamajām izmaiņām.   

Ņemot vērā minēto, sanāksmē pārrunātie jautājumi šobrīd ir aktualizēti 

profesionālo asociāciju līmenī, un, lai novērstu nepilnības un iespējamo 

nevienprātību nozares speciālistu lokā, Veselības ministrija pēc speciālistu 

priekšlikumu un viedokļu saņemšanas turpinās darbu ar Laima slimības 

diagnostikas un ārstēšanas pilnveidošanu saistīto jautājumu risināšanā.  

Vienlaikus, lai aktualizētu jautājumu par Laima slimības diagnostiku un 

ārstēšanu, profesionālās asociācijas sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību š.g. 

rudenī plāno organizēt zinātnisko konferenci. 

 

 

Valsts sekretāra vietnieka  

veselības politikas jautājumos p.i.               (paraksts*)                                    Līga Šerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viktorija Korņenkova 67876098 

viktorija.kornenkova@vm.gov.lv  

 

 

                                                           
1Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 850 “Nacionālā veselības dienesta 

nolikums” 2. punkts 


