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Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

ES Eiropas Savienība 

IKP Iekšzemes kopprodukts 

NMP Neatliekamā medicīniskā palīdzība 

NVD Nacionālais veselības dienests 

NVO Nevalstiska organizācija 

PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

SPKC Slimību profilakses un kontroles centrs  
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Ievads 
 

Analizējot valstu veselības reformas, visbiežāk tiek meklēta atbilde uz 

jautājumu, kādēļ netiek sasniegti veselības politikas dokumentos noteiktie 

rezultāti un kādi apsvērumi būtu jāņem vērā, skaidrojot šo pārmaiņu īstenošanu. 

Kā rāda pasaules pētījumi, daudzu valstu valdības izdomājušas reformas, kurām 

ir noteikti cēli mērķi, bet secinājušas, ka daudz grūtāk ir definēt veicamās 

darbības un veidus, kā šos cēlos mērķus sasniegt. Džila Volta (Gill Walt) norāda, 

ka nešaubīgi var teikt, ka “vairums veselības reformu analīzes rezultātu atklāj 

plaisu starp reformas nodomiem un stratēģijām, kādas tiek paredzētas šo reformu 

īstenošanai” (Walt, 1998, 372). 

Politisku reformu īstenošana veselības aprūpes sistēmā ir aktuāls temats 

Latvijā kopš tās neatkarības atgūšanas 1990. gadā, kad pēc Latvijas neatkarības 

atjaunošanas tika uzsākta jaunas valsts pārvaldes veidošana. Sabiedrībā par 

reformas īstenošanu veselības aprūpes jomā valda divējādi uzskati: pirmais – ir 

nepieciešams veikt pārmaiņas, lai nodrošinātu efektīvāku pārvaldību un 

iedzīvotājiem pieejamu veselības aprūpi; otrais viedoklis – pārmaiņas ir 

notikušas visu laiku, bet joprojām ir tās pašas problēmas, kas agrāk. 

Analizējot mūsdienu veselības nozares pārmaiņas, to galvenais mērķis ir 

uzlabot pacientu veselības iznākumus: iedzīvotāju veselīgi nodzīvoto dzīves 

gadu skaitu. Veselīgi nodzīvoto gadu skaits ir cieši saistīts ar iedzīvotājiem 

pieejamu, savlaicīgu un kvalitatīvu diagnostiku un ārstēšanu, kā arī iedzīvotāju 

līdzestību savas veselības uzturēšanā un saglabāšanā – veselības pratību un 

profilakses pasākumu veikšanu. Tomēr šos mērķus daudzās pasaules valstīs ir 

grūti sasniegt, kas tiek skaidrots ar to, ka esošie pamudinājumi jeb stimuli un 

struktūras nav izveidotas atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem.  

Veselības politikas pārmaiņas pasaulē galvenokārt saistītas ar diviem 

virzieniem. Pirmais virziens ir strukturālas un pārvaldības pārmaiņas, kas ir 

daudzu valstu veselības aprūpes reformu centrā ar mērķi uzlabot un efektivizēt 
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veselības aprūpi pieejamā finansējuma ietvaros. Savukārt otrs virziens – 

veselības aprūpes kā cilvēka pamattiesību aizstāvēšana, kas saistīta ar 

visaptverošu veselības aprūpi jeb veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu 

pilnīgi visiem iedzīvotājiem. Lai gan šīs abas pieejas nav savstarpēji izslēdzošas, 

vairums veselības jomas pārmaiņu, kuras tiek veiktas, balstoties uz Pasaules 

Bankas un citu starptautisku organizāciju ieteikumiem, kopš 20. gadsimta 

80. gadiem pamatā tiek balstītas uz finansēšanas, vadības un veselības aprūpes 

sistēmas strukturālām pārmaiņām (Siddigi et al., 2009, 15). Daudzas valstis 

joprojām turpina veikt šāda veida pārmaiņas, lai uzlabotu savu veselības aprūpes 

sistēmu veiktspēju. 

Politisko pārmaiņu un reformu veiksmīga izstrāde, pieņemšana un 

ieviešana ir viena no būtiskākajām valsts pārvaldes funkcijām. Reformu 

īstenošanas lielākais izaicinājums parasti ir tieši tās noslēdzošajā fāzē – 

ieviešanā, kas katrai valsts pārvaldei ir liels izaicinājums, jo īpaši mūsdienu 

demokrātijas apstākļos. Tāpat jāņem vērā, ka pārmaiņu ieviešanas gaita ir 

atkarīga no ārējiem apstākļiem un notikumiem. Kā rāda pasaules pieredze, 

izmaiņu veikšana ir daudz sekmīgāka, ja norisinās jauna politiskā režīma 

sākumposmā un būtiski politiskie notikumi var atvērt reformu īstenošanai 

sekmīgu “laika logu” (Reich, 1995). Līdz ar to, veicot radikālas pārmaiņas 

sistēmā, ir svarīgi apsvērt piemērotāko laika momentu, savukārt nelielas 

inkrementālas izmaiņas nav tik ļoti atkarīgas no izvēlētā laikposma un citiem 

politiskajiem notikumiem.  

Grūtības, ar ko saskaras valstis, ieviešot pārmaiņas veselības aprūpes 

jomā, ir saistītas ar kompleksām un paradoksālām saitēm, kuras eksistē starp 

sabiedrībā valdošajām vērtībām un normām, kuras ir akceptētas un pieņemamas 

sabiedrībai, un tajā pašā laikā paralēli esošajām un eksistējošām autonomām 

vērtībām un pārliecību sistēmām. Līdz ar to pārmaiņas veselības aprūpes jomā 

nav iespējams “reducēt līdz mehāniskiem vingrinājumiem, kas sastāv no 
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racionālu plānotu un pamatotu prakšu ieviešanas, lai uzlabotu sistēmas 

efektivitāti un resursu izmantošanu” (Contandriopoulos et al., 1998, 341). 

Veselības aprūpes sistēmas maiņa vai jaunu pieeju ieviešana tādējādi ir saistīta 

ar kāda dominējoša vērtību modeļa stiprināšanu vai pretnostatīšanu iepriekš 

pastāvējušajam vērtību modelim. Lai sekmīgi izstrādātu un ieviestu noteiktas 

veselības nozares pārmaiņas, sākotnēji ir nepieciešams vienoties par dominējošo 

vērtību modeli un ideoloģisko pieeju, pēc kuras tiek izstrādāta pārmaiņu politika. 

Savukārt, lai plānotās izmaiņas sekmīgi ieviestu, ir jāveicina vienota izpratne 

sabiedrībā par šo vērtību modeļa atbilstību sabiedrības vajadzībām un 

racionālam, efektīvam finansējuma izlietojumam, kuram piekrīt vairums aktīvo 

pārmaiņu procesā iesaistīto pušu.  

Jebkuri pārkārtojumi ir atkarīgi no izpratnes par to, kā attiecīgās plānotās 

izmaiņas būs iespējams īstenot un kas būs tie, kuri atbalstīs un kuri pretdarbosies. 

Kā norāda Dž. Volta, veselības jomas pārmaiņu ieviešana ir procesorientēta un, 

veicot to analīzi, ir būtiski apskatīt attiecības starp publiskiem un privātiem 

aktoriem, vadītājiem un politikas veidotājiem, pakalpojumu nodrošinātājiem un 

patērētājiem (Walt, 1998, 372). Savukārt, lai politikas veidotāji un virzītāji spētu 

sadarboties un veidot atbalsta koalīcijas, ir nepieciešama izpratne par reformas 

būtību un mērķiem.  

Kā viens no pārmaiņu ieviešanas kavēšanās iemesliem bieži tiek norādīts 

fakts, ka veselības aprūpes nozarē darbojas konkurējošas intereses, kuras pārstāv 

dažādi šīs jomas aktori. Vienkāršotā modelī tie ir: 1) savu veselības stāvokli 

uzlabot griboši indivīdi; 2) maksātāji un pakalpojumu sniedzēji – kas ir 

uzņēmumi, kuri ietver gan bezpeļņas, gan peļņas organizācijas, kā arī valsts 

uzņēmumus, kuru motivācija ir peļņas gūšana; 3) politiskie un organizāciju 

spēlētāji, kā arī valsts pārvalde, kas pati ieņem iekšēji konfliktējošas lomas: 

pakalpojuma nodrošinātāja un pakalpojuma apmaksātāja, vienlaikus esot 

iedzīvotāju pārstāvja un aizstāvja lomā. 
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Latvijā veselības politikas reforma tika uzsākta kopā ar visas valsts 

pārvaldes reformu pēc neatkarības atjaunošanas, 1990. gada 19. septembrī 

apstiprinot Veselības aizsardzības ministrijas nolikumu un nosakot, ka Veselības 

aizsardzības ministrija ir atbildīga par valsts politikas izstrādāšanu un realizēšanu 

veselības aizsardzībā (LPSR Ministru padome, 19.09.1990.). 1993. gadā Latvijā 

tika uzsākta veselības aprūpes reforma, kuras galvenais mērķis bija “uz 

iedzīvotāju vērstas, racionālas un pieejamas veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēju sistēmas izveide” (Ministru Kabinets, 30.09.2002.) un kura paredzēja 

mainīt agrāk pastāvējušo sistēmu, kas bija plānveida centralizēta sistēma un 

nenodrošināja uz iedzīvotāju vajadzībām orientētu veselības aprūpi, modernu un 

efektīvu veselības aprūpes sistēmu. Reformas pamatuzdevumi tika izvirzīti trīs: 

1) veselības aprūpes finansēšanas reforma, 2) efektīvas veselības aprūpes 

pakalpojumu sniedzēju struktūras izveidošana un 3) sabiedrības veselības 

politikas izstrāde un realizācija.  

Izvērtējot reformas īstenošanu 30 gadu laikā no 1990. līdz 2020. gadam, 

var novērot, ka bijusi virkne pārmaiņu, kuras izdevies veiksmīgi īstenot, 

piemēram, no PSRS laikiem mantoto veselības aprūpes centralizētās veselības 

aprūpes modeli pārveidojot par decentralizētu primārās, sekundārās un terciārās 

aprūpes modeli, kā arī ģimenes ārsta lomas ieviešanu. Tāpat ir notikušas 

nozīmīgas pārmaiņas veselības aprūpes iestāžu tīklā, lielu daļu iestāžu 

privatizējot un izveidojot triju veidu pārvaldības formas: valsts, pašvaldību un 

privātās iestādes. Nozīmīgas pārmaiņas notikušas arī finansēšanas modelī un 

finansēšanas avotos.  

Veselības aprūpes organizēšanas modeļa maiņa paredzēja ne tikai 

izmaiņas, kā tiek organizēta veselības aprūpe jomas iekšienē, bet prasīja arī 

būtisku sabiedrības priekšstatu un paradumu maiņu. Vēsturiski, divas jomas – 

veselības aprūpe un izglītība – tika pilnībā finansētas no valsts puses, un 

iedzīvotāji uzskatīja, ka bija bezmaksas medicīna un bezmaksas izglītība, bet 
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reforma, ieviešot pacienta līdzmaksājumu, skāra tikai vienu no šīm jomām – 

veselības aprūpi. Otra būtiskā izmaiņa ietekmēja kārtību, kā pacients saņem 

pakalpojumus: ja iepriekšējā kārtība paredzēja, ka iedzīvotājs dodas uz 

poliklīniku vai slimnīcu un vēršas pie nepieciešamā speciālista – kardiologa, 

ķirurga vai gastroenterologa –, tad, ieviešot jauno modeli ar ģimenes ārsta kā 

“vārtejas” lomu, tieša pieeja speciālistiem ar valsts līdzmaksājumu bija pieejama, 

sākotnēji vēršoties pie ģimenes ārsta un saņemot norīkojumu vai arī veicot vizīti 

par pilnu maksu.  

Ar Latvijas uzņemšanu Eiropas Savienībā (ES) 2004. gada 1. maijā 

būtiski mainījās situācija veselības aprūpē. Latvijas kļūšana par ES dalībvalsti 

“atvēra robežas” gan medicīnas personāla brīvākai kustībai ES, gan Latvijas 

pacientiem. Atvērtais darba tirgus un kopīgs regulējums vairākās politikas jomās 

pavēra Latvijas iedzīvotājiem iespējas doties strādāt labāk apmaksātu darbu 

ekonomiski attīstītākās valstīs. Tas radīja sociāli ekonomisku iespaidu gan uz 

kopējo tautsaimniecības attīstību, gan jo īpaši medicīnas jomu, emigrējot 

Latvijas ārstiem un medicīnas māsām. Savukārt pacientiem tika sniegtas iespējas 

saņemt virkni pakalpojumu ES valstu klīnikās. Kopējais ES tirgus veicināja arī 

jaunu medikamentu un tehnoloģiju straujāku ienākšanu Latvijas veselības 

aprūpes tirgū, kas sniedza ievērojamus uzlabojumus pacientu ārstēšanas iespējās, 

bet tāpat veicināja būtisku sabiedrības pieprasījumu pēc inovatīviem 

medikamentiem un jaunākajām tehnoloģijām, tā radot nozīmīgu ietekmi uz 

nepieciešamo budžetu. Pieejamie ES struktūrfondi un dažādas atbalsta 

programmas stimulēja aktīvu ieguldījumu veikšanu infrastruktūrā un 

tehnoloģijās, kas decentralizācijas un deregulācijas apstākļos radīja neplānotus 

un valstiski nekoordinētus ieguldījumus. Jaunie apstākļi būtiski ietekmēja 

ārstēšanas procesu un medicīnas iestāžu prioritātes, akcentu liekot uz 

ieguldījumiem jaunās tehnoloģijās un būvēs, izmantojot pieejamos ES fondu 

līdzekļus infrastruktūras attīstībai, bet arvien mazāk ieguldot cilvēkresursos, kas 
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saistīts ar ES fondu ierobežojumiem naudas apguvē. Cilvēkresursu trūkums un 

jauno tehnoloģiju izmantošana radīja jaunus šķēršļus veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamībai, ievērojami sadārdzinot pakalpojumus – radot 

nozīmīgas izmaksas iedzīvotājiem, kuriem agrāk bija pieejama “bezmaksas 

medicīna”, un liedzot savlaicīgu pieejamību pakalpojumiem speciālistu trūkuma 

dēļ. 

Salīdzinot, kāda bija veselības aprūpes sistēma PSRS laikos un 

mūsdienās, nenoliedzami tā ir nozīmīgi mainījusies un uzlabojusies it visos 

salīdzināmos rādītājos, tomēr iedzīvotāju vērtējumā nav apmierinātības ar 

veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Vairāk nekā puse iedzīvotāju 2019. gada 

aptaujā norāda uz to, ka veselības aprūpes pieejamība ir nepietiekama, 80 % 

iedzīvotāju norāda, ka saņemt pamata veselības aprūpes pakalpojumus ir grūti, 

tāpat 73 % uzskata, ka prioritāri vairāk finansējuma jānovirza veselības aprūpei 

(LETA, 05.09.2019.).  

Kā norāda Jautrīte Karaškēvica (2004, 11): “Veselības aprūpes sistēma 

atspoguļo tās sabiedrības politiskās, kultūras un ekonomiskās vērtības, kurā tā 

tiek izstrādāta. Ja valsts veselības aprūpi uzskata par sociālu labumu, tad 

veselības aprūpes pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem iedzīvotājiem ar 

vienādiem noteikumiem, neatkarīgi no maksātspējas, vecuma, dzimuma.” 

Līdzīgi, raksturojot veselības politiku, uzskata Ģirts Briģis (2016): “Veselības 

politika plašākā nozīmē, tas ir par vērtībām, pamata uzstādījumiem, kas ir 

pasaulē dominējoši – kas tiek uzskatīts par vērtībām, ko grib ar veselības politiku 

vispār panākt.”  

 

Darba mērķis 

Darba mērķis ir izvērtēt Latvijas veselības aprūpes reformu laikposmā no 

1990. gada līdz 2020. gadam vēsturiskā institucionālisma skatījumā. 
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Darba pētnieciskais jautājums 

           Lai sasniegtu darba mērķi, ir izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi: 

1. PJ1: Kādas veselības politikas pārmaiņas tika realizētas veselības 

aprūpes reformas ietvaros laika periodā no 1990. līdz 2020. gadam?

2. PJ2: Kādi reformas mērķi tika sasniegti, veicot veselības aprūpes 

sistēmas reformu laika periodā no 1990. līdz 2020. gadam?

3. PJ3: Kāpēc kavējās izvirzīto mērķu sasniegšana, reformējot Latvijas 

veselības politiku laikposmā no 1990. līdz 2020. gadam?

Lai izprastu politisko pārmaiņu procesu šo 30 gadu laikā, kā arī rastu 

atbildi uz jautājumu, kādēļ nav izdevies sasniegt reformu plānos noteiktos 

mērķus un kādēļ citām bijušās PSRS valstīm, kuras 90. gados bija līdzīgās 

pozīcijās, ir sekmējies labāk, darbā ir veikta veselības politikas veidošanas un 

īstenošanas analīze Latvijā, apskatot šajā laikposmā veiktās veselības jomas 

pārmaiņas, to iznākumus un meklējot iemeslus, kādēļ reformas rezultāti netika 

sasniegti vai sasniegti daļēji.  

Saskaņā ar šo pieeju analīzes pirmajā daļā ir Latvijas veselības politikas 

reformas ietvaros veikto pārmaiņu apskats, raksturojot, kāda veida pārmaiņas un 

kādiem mērķiem tika īstenotas. Ņemot vērā, ka vēsturiskais institucionālisms ir 

aprakstoša pieeja, kā arī to, ka reformu ietvaros veikto pārmaiņu apskats veidots, 

pamatojoties uz agrāk veiktiem pētījumiem un iestāžu informatīvajiem 

ziņojumiem, aprakstošā daļa ir papildināta ar statistikas datu analīzi, kas sniedz 

objektīvus, uz faktiem balstītus datus par Latvijas veselības reformas 

iznākumiem un dod iespēju izvērtēt, kuros aspektos reforma ir bijusi sekmīga un 

mērķi ir sasniegti, bet kuros izvirzītie rezultāti nav sasniegti. Lai noteiktu, kāpēc 

kavējas mērķu sasniegšana, analīzes trešajā daļā ir veikta politiskā procesa 

analīze saskaņā ar vēsturisko institucionālismu, izmantojot procesu izsekošanas 

metodi. 
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Darba teorētiskā bāze 

Darba teorētiskā bāze ir izvēlēta saskaņā ar darba mērķi: veselības 

politikas pārmaiņu veidošanas un ieviešanas kā politiska un institucionāla 

procesa ilgtermiņa posma analīze, veicot īstenoto reformu rezultātu novērtēšanu 

un meklējot atbildi uz jautājumu, kādēļ nav sasniegti plānotie rezultāti. Apskatot 

dažādas veselības jomas izpētē izmantotās pieejas, atbilstoši darba mērķim kā 

piemērotākā teorija ir izvēlēta vēsturiskā institucionālisma pieeja, jo šī pieeja ir 

mezolīmeņa teorija, kas pēta politikas iznākumus un tiek izmantota, meklējot 

atbildes uz jautājumiem, “kādēļ dažādās pasaules vietās vienai un tai pašai 

reformai vai notikumam ir dažādi iznākumi” (Steinmo, 2013, 128). Skaidrojumi 

tiek “rasti veidā, kā institucionālas politiskas un ekonomiskas struktūru 

organizācijas konfliktē un panāk, ka kādas intereses tiek privileģētas” (Hall and 

Taylor, 1996, 6), kā arī pieeja “nodrošina funkcionālista skatījumu, sniedzot 

skaidrojumu, kāpēc notikumi attīstījās noteiktā veidā, balstoties uz vēsturiskiem 

un institucionāliem faktoriem un ietekmēm” (Peters, 2005, 88). 

Darba izpētei izvēlētais laikposma sākums ir 1990. gads, kas saistīts ar 

valsts politiskā kursa pārmaiņām, neatkarības atgūšanu, izstājoties no PSRS, 

ieviešot jaunu politisko un ekonomisko sistēmu, tostarp veidojot jaunu nacionālo 

veselības aprūpes politiku ar pāreju uz decentralizētu veselības aprūpes modeli. 

Kā izpētes posma beigas ir noteikts 2020. gada marts, kas saistīts ar Covid-19 

epidēmijas radīto ārkārtējo situāciju. 

Lai analizētu un izprastu noteiktu reformu īstenošanas procesu, ir 

jāsaprot, kādēļ un kādos apstākļos tās radušās, jo politiskie procesi sakņojas 

pagātnes lēmumos un vēsturisko lēmumu ietekme turpinās līdz brīdim, kad 

notiek radikālas pārmaiņas, kas novirza sabiedrību no vēsturiskās attīstības gaitas 

uzņemtā kursa (Peters, 2000, 19). Brīdī, kad valdība pieņem sākotnējo lēmumu 

par noteiktu īstenojamu politiku vai institucionālām pārmaiņām, agrāk izveidotie 

“paterni” turpina pastāvēt un ietekmēt jebkura jauna lēmuma pieņemšanu 
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(Peters, 2000, 73). Lai atklātu pagātnes ietekmi un vērtētu, kā pagātnē pieņemtie 

lēmumi ietekmēja nākotnes lēmumus, darbā izmantota procesu izsekošanas 

pieeja. Saskaņā ar šo pieeju veikta “visaptveroša analīze, izsekojot procesus laikā 

un analizējot institūciju konfigurācijas un kontekstus” (Bogason, 2013, 24), 

turklāt izpēte tiek veikta ar “ilgstoša perioda institūciju attīstības izpēti un ar to 

saistītajiem laika temporāliem efektiem” (Lowndes and Roberts, 2013, 37). 

      Saskaņā ar šo pieeju analīze ir veikta par visu reformas periodu no 1990. 

līdz 2020. gadam, to sadalot trijos apakšperiodos, kuros ir novērojamas 

noteiktas kopīgas dominējošas pazīmes, izdalot trīs laika periodus. 

1. Deregulācijas periods – iezīmējas ar pārmaiņām, kas saistītas ar

Latvijas neatkarības atgūšanu un sistēmas maiņu no centralizētas

plānveida sistēmas uz brīvā tirgus principos balstītu sistēmu. Šajā

periodā novērojamas radikālas pārmaiņas visos institūciju līmeņos,

kas ietver gan politiski ekonomiskā kursa maiņu, gan valsts

regulējošās un kontrolējošās lomas mazināšanu it visās nozarēs, arī

veselības jomā. Šis periods ietver laika posmu no 1990. līdz 1997.

gadam.

2. Regulācijas periods – iezīmējas ar nozīmīgām pārmaiņām agrākajā

pieejā, ieviešot regulējošus mehānismus, lai mazinātu iepriekšējā

perioda radītās negatīvās sekas, un valsts pārvaldei atjaunojot

kontroles un regulācijas funkcijas. Vēl viens būtisks faktors, kas

saistīts ar izveidojušās problēmas institucionalizāciju, perioda beigās

izveidojot jaunu institūciju – Veselības ministriju –, lai stiprinātu

valsts administratīvo kapacitāti jomas pārvaldībā. Šis periods aptver

laika posmu no 1998. līdz 2005. gadam.

3. Pārregulācijas periods – iezīmējas ar vērtību maiņu, kas saistīta ar

kopējas ES politikas nostādnēm un sabiedrības līdzdalību lēmumu

pieņemšanā. Veselības jomā – akcentu maiņu no sistēmas efektivitātes



 

14 

uz cilvēka veselību kā daļu no cilvēktiesībām. Aptver laika periodu no 

2006. līdz 2020. gadam, neiekļaujot laika periodu, kas sākas ar Covid-

19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, jo tā radīja jaunus apstākļus 

un uzskatāma par jaunu nozīmīgu analīzes periodu, kurš nav iekļauts 

šajā darbā. 

Saskaņā ar vēsturisko institucionālismu institūcijām piemīt kognitīvā, 

regulatīvā un normatīvā funkcija (Ornerheim and Wihlborg, 2014), līdz ar to, 

veicot izpēti, analizēti ar šīm trim funkcijām saistītie pīlāri – kulturāli 

kognitīvais, regulatīvais un normatīvais. Vēsturiskais institucionālisms “ņem 

vērā visu valsts institucionālo aparātu un nacionālā līmeņa veidojošos blokus” 

(Lowndes and Roberts, 2013, 37) un ietver dažāda veida institūcijas: formālos 

noteikumus, atbilstības procedūras, praksi noteicošus standartus, kas strukturē un 

regulē attiecības starp indivīdiem (Thelen and Steinmo, 1992, 2). Bet institūcijas 

ir formalizētas, un, veicot analīzi, ir jāidentificē eksistējošās vienošanās, gan 

skatot to caur politiku, gan strukturālos terminos (Peters, 2013, 13). Līdz ar to 

izpēte ir veikta, analizējot ne tikai veselības politikas veidošanas procesu, bet ir 

apskatīta arī kopējā valsts pārvalde un tās pārmaiņas – attiecīgajā laika periodā 

pie varas esošā Saeima un Ministru kabinets, kā arī regulējums, kā tiek īstenota 

normatīvo aktu virzīšana un pieņemšana Saeimā un Ministru kabinetā. Veicot 

noteiktas reformas analīzi, saskaņā ar vēsturiskā institucionālisma pieeju tiek 

analizēts politiskais process, bet netiek analizēta šīs politikas daba un vērtības, 

respektīvi, tiek vērtēts, “nevis cik kvalitatīvs un atbilstošs ir attiecīgais 

likumprojekts, bet cik labi tas ir izstrādāts un ilgtspējīgs” (Peters, 2012, 85). 

 

Darba uzdevumi 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi:  

1. Izvērtēt jaunā institucionālisma teorētiskās pieejas piemērotību 

veselības politikas ilgtermiņa pārmaiņu analīzei. 
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2. Identificēt vēsturiskā institucionālisma konceptuālos un analītiskos 

principus veselības politikas reformas analīzē.  

3. Definēt procesu izsekošanas metodes pieeju veselības politikas 

reformu analīzē. 

4. Noteikt empīriskā pētījuma veikšanai izmantojamo datu avotu un 

intervējamo atlases kritērijus. 

5. Izvērtēt reformas ietvaros veiktās veselības politikas pārmaiņas un 

reformas mērķu sasniegšanas rezultātus. 

6. Analizēt notikušās pārmaiņas deregulācijas periodā kulturāli 

kognitīvajā, regulatīvajā un normatīvajā pīlārā. 

7. Analizēt notikušās pārmaiņas regulācijas periodā kulturāli 

kognitīvajā, regulatīvajā un normatīvajā pīlārā.  

8. Analizēt notikušās pārmaiņas pārregulācijas periodā kulturāli 

kognitīvajā, regulatīvajā un normatīvajā pīlārā.  

Izpildot darba uzdevumus, noteikta piemērotākās teorētiskās pieejas 

izmantošana atbilstoši pētnieciskajam jautājumam un noteikti faktori, kas jāņem 

vērā, veicot veselības politikas reformas analīzi. Saskaņā ar izvēlēto vēsturiskā 

institucionālisma teorētisko pieeju definēta pētījuma veikšana metode – procesu 

izsekošana – un noteikti analizējamie aspekti, kas raksturo katru no šiem 

periodiem. Ņemot vērā, ka saskaņā ar vēsturisko institucionālismu institūcijām 

piemīt vairākas funkcijas un tās ietekmē politiskos procesus, kā arī ietekmi uz 

tām atstāj gan valsts kopējā pārvaldes struktūra, gan sabiedrībā aktuālie procesi, 

analīze veikta, katrā periodā apskatot kulturāli kognitīvo, regulatīvo un 

normatīvo pīlāru. 

Darbā izmantotā literatūra ietver politikas zinātnes teorētiskos darbus, kas 

raksturo jauno institucionālismu un vēsturisko institucionālismu, pētījumus, 

kuros vēsturiskais institucionālisms ir izmantots citu valstu veselības reformu vai 

noteiktu veselības jomas pārmaiņu ieviešanas procesa analīzei. Papildus politikas 
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zinātnes literatūrai izmantota sabiedrības veselības nozares literatūra, kas sniedz 

informāciju par dažādām veselības aprūpes sistēmām, to mērķiem un 

uzdevumiem un datiem, kas tiek izmantoti, lai raksturotu valsts veselības 

politikas rezultātus un to sasaisti ar noteikta veida veselības politikas pārmaiņām. 

Promocijas darbs ir izstrādāts, izmantojot kvalitatīvās pētījuma 

metodes, tostarp literatūras, avotu, statistikas datu, uzziņas informācijas analīzi, 

un intervijas, kuras izmantotas, lai labāk izprastu procesus un spētu raksturot 

kulturāli kognitīvo un normatīvo pīlāru. Dokumentu analīze ietver likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un rīkojumu, ministriju informatīvo ziņojumu, 

politisko spēku priekšvēlēšanu programmu un valdības deklarāciju izpēti. 

Viedokļu izpēte ir balstīta literatūras, rakstu, ziņu par noteiktām tēmām un 

notikumiem analīzē. Reformas mērķu un pamatuzdevumu sasniegšanas 

novērtēšanai ir izmantoti publiski pieejamie oficiālās statistikas dati par veselības 

jomu raksturojošiem rādījumiem, kuri tiek izmantoti, starptautiski vērtējot 

noteiktas valsts veselības politiku. Padziļinātās intervijas ir veiktas ar 

16 intervējamiem ekspertiem, kas pārstāv valsts sektoru, – veselības ministriem 

un ministrijas ierēdņiem, nevalstisko sektoru – NVO pārstāvjiem un 

pakalpojumu sniedzējiem, kā arī intervēti eksperti sabiedrības veselības un 

veselības ekonomikas jomā.  

Promocijas darbu veido ievads, trīs nodaļas ar apakšnodaļām un 

secinājumi. Darba pirmajā nodaļā sniegts teorētisks ieskats par veselības 

politikas pētniecībā izmantotajām pieejām un šajā darbā izvēlētās teorijas 

vēsturiskā institucionālisma izvēles pamatojums. Otrajā nodaļā dots 

kontekstuālais apraksts, sniedzot ieskatu Latvijas veselības aprūpes sistēmas 

raksturojumā, un aprakstīta pētījuma metodoloģija. 

Trešajā nodaļā veikta Latvijas veselības politikas veidošanas un 

īstenošanas analīze, balstoties uz izvēlēto pētniecisko pieeju. Analīze sastāv no 

divām daļām: pirmajā daļā ir apskatītas Latvijas veselības reformas ietvaros 
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veiktās politikas pārmaiņas, lai sniegtu atbildes uz pirmo darba pētniecisko 

jautājumu, un veikta reformas rezultātu novērtēšana, lai atbildētu uz otro 

pētījuma jautājumu. Atbilstoši veiktajai izpētei un novērtējumam tikai daļa 

pārmaiņu ir bijušas sekmīgas un tikai daļu no mērķa ir izdevies sasniegt. 

Problēmas, kuras tika plānots risināt, mainot veselības aprūpes organizēšanas 

modeli, nav izdevies pilnībā atrisināt. Otrajā analīzes daļā ir veikta izpēte, lai 

atbildētu uz trešo pētniecisko jautājumu – novērtētu un identificētu faktorus, kas 

bijuši par iemesliem, kādēļ jaunā modeļa ieviešana nav bijusi sekmīga un kavējās 

reformas mērķu sasniegšana. Analīze ir veikta, izmantojot procesu izsekošanas 

metodi, nosakot laika posmus, kuri ir saitīti ar noteiktiem pie varas esošiem 

politiskiem spēkiem, sabiedrībā valdošām ideoloģijām un valsts pārvaldes 

darbības prioritātēm. Saskaņā ar pētījuma metodoloģiju ir izdalīti trīs periodi: 

1) deregulācijas periods (1990.–1997. gads); 2) regulācijas periods (1998.–2005. 

gads); 3) pārregulācijas periods (2006.–2020. gads). Katrā no šiem laika 

periodiem ir analizēti trīs pīlāri, kas saistāmi ar pārmaiņu ieviešanu institūcijās 

un attiecināmi arī uz veselības modeļa maiņu, pārejot no “Semaško” uz 

decentralizācijas modeli – kulturāli kognitīvo pīlāru, regulatīvo pīlāru un 

normatīvo pīlāru. Secinājumu nodaļā ir apkopoti analīzes rezultāti un sniegtas 

rekomendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem. 

 

 

Darba novitāte 

Latvijas veselības aprūpes sistēma un tajā veiktās pārmaiņas līdz šim ir 

aprakstītas un analizētas vairākos pētījumos un pārskatos. Kā dažus no tiem var 

minēt Jautrītes Karaškēvicas promocijas darbu sabiedrības veselībā, kurā ir 

raksturota veselības joma Latvijā no 1993. līdz 2003. gadam (Karaškēvica, 

2004); Maijas Bušmanes (2007) pētījumu veselības vadībā, kurā ir analizētas 

veselības aprūpes nozares izmaiņas un iznākumi laika periodā no 1990. līdz 

2007. gadam un vērtēta uzņēmējdarbības principu ieviešana veselības nozarē un 
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tās ietekme uz veselības vadību un pakalpojumu pieejamību. Tāpat ir veikti 

Pasaules Veselības organizācijas īstenoti pētījumi “Veselības sistēmas pārmaiņu 

procesos” (Health systems in Transition), kuros ir aprakstīta Latvijas veselības 

aprūpes sistēma, ņemot vērā noteiktu analīzes metodiku. Šāds pētījums ir 

publicēts 2008. gadā, tajā raksturota Latvijas veselības aprūpes sistēma, reformas 

rezultāti un iznākumi laika periodā līdz 2008. gadam, un to sagatavojusi Olga 

Avdejeva, Ellie Tragakes, Ģirts Briģis, Jautrīte Karaškēvica, Aiga Rūrāne, Artis 

Stuburs, Evita Zušmane (European Observatory, 2008). Līdzīgs ziņojums 

publicēts arī 2012. gadā, to sagatavojis Uldis Mitenbergs, Māris Taube, Jānis 

Misiņš, Ēriks Miķītis, Atis Martinsons, Aiga Rūrāne, Wilm Quentin (European 

Observatory, 2012). Pēdējais ziņojums sagatavots 2019. gadā, to sagatavojusi 

Daiga Behmane, Alīna Dūdele, Anita Villeruša, Jānis Misiņš, Kristīne Kļaviņa, 

Dzintars Mozgis, Giada Scarpetto (European Observatory, 2019). Latvijas 

veselības aprūpes sistēma ir raksturota arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (OECD, 2016) pārskatos: “Veselības sistēmu apskats: Latvija” 

(Reviews on Health Systems: Latvia) 2016. gadā, kā arī “Valsts veselības profils: 

Latvija” (Country Health Profile: Latvia) – 2017., 2019. un 2021. gadā (OECD, 

2017, 2019, 2021).  

Minētie pētījumi un ziņojumi raksturo veselības jomu noteiktajā laika 

periodā, kā arī norāda uz iepriekš veiktajām atsevišķām izmaiņām, bet neviens 

no tiem neveic veselības jomas politikas analīzi, ņemot vērā politikas aspektus – 

pie varas esošos politiskos spēkus un sabiedrībā dominējošās vērtības, normatīvo 

un regulatīvo procesu, kā arī nesniedz atbildes uz jautājumiem, kādēļ kavējusies 

plānoto rezultātu sasniegšana un kas ir bijuši reformas sekmīgas ieviešanas 

kavējošie faktori.  

Darba novitāte ir Latvijas veselības politikas veidošanas ilgtermiņa 

izpēte, pirmo reizi Latvijas veselības reformu un politiku pētot ilgtermiņā, 

izmantojot vēsturiskā institucionālisma pieeju veselības reformas analīzei. 
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Salīdzinot ar iepriekš minētajiem īsa perioda pētījumiem un ziņojumiem, šajā 

pētījumā ir sniegta veselības aprūpes ilgtermiņa reformas ietvaros veikto 

pārmaiņu analīze, apskatot veselības politikas pārmaiņas un to iznākumus 

makrolīmeņa kvantitatīvos rādītājos, un pirmo reizi ir izstrādāts veselības 

politikas promocijas darbs politikas zinātnes disciplīnā.  

Kā novitāte sociālo jomu pētniecībā darbā ir izstrādāts analītiskais 

modelis institūciju kulturāli kognitīvā, regulatīvā un normatīvā pīlāra analīzei, 

kas nosaka katrā no pīlāriem analizējamos aspektus un identificē pētāmos avotus. 

Darba empīriskā novitāte ir nozīmīgs pienesums valsts pārvaldes izpētes 

jomā Latvijā, analizējot veselības reformas politiskos aspektus, atklājot pagātnes 

lēmumu ietekmi uz nākamo periodu pārmaiņām, kā arī identificējot ilgtermiņā 

pastāvošos ietekmējošos faktorus. Tāpat kā novitāte ir Latvijas veselības jomas 

periodizācijas ieviešana, saskaņā ar vēsturiskā institucionālisma pieeju izdalot 

specifiskus periodus – deregulācijas, regulācijas un pārregulācijas. 
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1. Veselības politikas analīzes teorētiskie aspekti 
 

Veicot literatūras apskatu par veselības politikas jomā veikto reformu 

ieviešanu un izmantotajām teorētiskajām pieejām, apskatot dažādu valstu 

pieredzi veselības politikas ieviešanā, nav vienas teorijas vai modeļa, kurš 

atzīstams par piemērotu šādu procesu analīzē nevienā no jomām, tostarp 

veselības aprūpes sistēmu reformu ieviešanas analīzei. Līdz ar to pētījumiem 

veselības nozarē, kā norāda Lūsija Serna (Lucie Cerna), tiek izmantotas vairākas 

pieejas, izdalot dažādas stratēģijas atkarībā no politikas jomas, konteksta, 

līderības, iesaistītajām pusēm un organizatoriskās kapacitātes (Cerna, 2013).  

Analizējot atsevišķas izmaiņas, kas ir salīdzinoši fragmentārs process un 

kam var izdalīt inicializēšanas fāzi, raksturot un detalizēti pētīt virzītājus, 

īstenotājus, to attiecības un mijiedarbības, var tikt izmantotas dažādas pieejas un 

metodes. Atsevišķu izmaiņu izpētē izvēlētā teorētiskā pieeja ir saistīta ar 

pētniecisko jautājumu un var tikt izmantota kāda no jaunā institucionālisma 

pieejām: socioloģiskais vai racionālās izvēles institucionālisms, ja galvenokārt 

tiek pētīti noteikti aktori un to ietekme uz reformas virzību. Savukārt, ja pētāmais 

jautājums vairāk saistīts ar ietekmēm un mijiedarbību, reformu virzības 

pārvaldību un ieviešanu, tad kā piemērotākas pieejas var būt daudzlīmeņu 

pārvaldības vai tīklojumu pieejas (Cerna, 2013; Walt, 1998; Sabatier, 1988). Ja 

pētāmās analīzes objekts ir no kādas citas valsts aizgūtas reformas ieviešana, tad 

kā piemērotas var tikt izmantotas salīdzinošās politikas teorijas pieejas (Cerna, 

2013). Taču vēsturiskais institucionālisms kā vienīgā piemērotā teorētiskā pieeja 

tiek izmantots, analizējot inkrementālas ilgtermiņa veselības politikas pārmaiņas 

gadījumā, ja pētāmais objekts ir apjomīgs, skar pamatīgus un būtiskus 

jautājumus, kas saistīti ar plašām sabiedrības interesēm, šādu pārmaiņu 

ieviešanas procesa analīzi ilgtermiņā, analizējot makrolīmeņa kontekstus un 

raksturojot sistēmas transformācijas ilgākā laika periodā.  
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Vēsturiskā institucionālisma pieejai ir raksturīgas trīs iezīmes: 1) pieeja 

tiek izmantota, pētot apjomīgus, pamatīgus un būtiskus jautājumus, kas saistīti 

ar plašām sabiedrības interesēm; 2) ar šo pieeju tiek iegūti skaidrojoši argumenti 

par nozīmīgiem rezultātiem vai neskaidriem notikumiem, jo vēsturiskais 

institucionālisms piešķir nozīmīgumu laikam un noteiktām secībām, kā 

pārmaiņas un transformācijas notiek; 3) analizē makrolīmeņa kontekstus un 

izvirza hipotēzes par kombinētiem institūciju un procesu posmiem, nevis vienu 

institūciju vai procesu laikā (Pierson and Skocpol, 2002, 696).  

Balstoties uz trim aspektiem – būtisku lietu kārtību, laika argumentu un 

pastiprinātu uzmanību uz kontekstu un konfigurācijām –, vēsturiskais 

institucionālisms sniedz nozīmīgu devumu politikas zinātnei, pētot jautājumus 

par pārvaldības procesiem, politikas veidošanu un sabiedrisko politiku un 

kārtību. Pieeja tiek izmantota, galvenokārt skaidrojot būtiskas novirzes 

nozīmīgos vai pārsteidzošos paternos, notikumos vai lietu kārtībā, nevis 

fokusējoties uz konkrētu indivīdu uzvedību, neņemot vērā globālos procesus un 

notikumus attiecīgajā laikā un vietā. Vēsturiskā institucionālisma pieejā tiek 

analizēta noteiktu notikumu gaita un skaidrots, kāpēc tika izdarītas vienas vai 

otras izvēles. Pieeja balstās uz noteiktos posmos veiktu analīzi – apskatot 

pastāvošos paternus šajā laikposmā.  

Ņemot vērā, ka šis pētījums ir veselības politikas kā ilgtermiņa politikas 

veidošanas un ieviešanas procesa izpēte, nevis tikai atsevišķas izmaiņas vai 

aktoru analīzes gadījums, tad kā piemērotākā teorija ir izvēlēts jaunais 

institucionālisms, kurš ir raksturots pirmajā apakšnodaļā “1.1. Jaunais 

institucionālisms – ilgtermiņa politikas izpētes pamats”. Apakšnodaļā raksturots 

jaunais institucionālisms, balstoties uz A. Lekora, G. Petersa, S. Steinmo, 

Dž. Mārča, Dž. Olsena, V. Loundesas, M. Robertsa, M. Ornerheima, 

E. Vīlborgas, P. Bogasona un E. Immergutas (Lecours, 2011; Peters, 2005; 2012; 

2013; Steinmo, 2013; March and Olsen, 2009; Lowndes and Roberts, 2013; 
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Örnerheim and Wihlborg, 2014; Bogason, 2013; Immergut, 1998; 2002) 

atziņām, un izvērtēta jaunā institucionālisma teorētiskās pieejamības piemērotība 

veselības politikas ilgtermiņa pārmaiņu analīzei.  

Otrā apakšnodaļa “1.2. Vēsturiskais institucionālisms – sociāli nozīmīgu 

pārmaiņu izpētes pieeja” ir veltīta jaunā institucionālisma vēsturiskā 

institucionālisma pieejai, kas procesu, notikumu un mijiedarbības skaidrošanai 

izmanto secīgu procesu izsekošanas metodi un ir izvēlēta kā piemērotākā pieeja 

šādam ilgtermiņa politikas pētījumam. Apakšnodaļā identificēti vēsturiskā 

institucionālisma konceptuālie un analītiskie principi veselības politikas 

reformas analīzei. Ņemot vērā darba tēmu – ilgtermiņa reformas ieviešanu, 

padziļināti apskatīti un raksturoti šādi aspekti: institūcijas definējums un 

pārmaiņu iespējamības raksturojums, kā arī aktoru mijiedarbība un savstarpējā 

ietekme politiskajos procesos. Apakšnodaļā apkopotie konceptuālie un 

analītiskie aspekti ņemti no darbiem, kuru autori ir G. Peterss, D. Jūdžs, P. Hols, 

M. Teilore, A. Lekors, E. Immerguta, P. Pīrsons, L. Serna, V. Loundesa, 

M. Robertss (Peters, 2005; 2012; Judge, 2013; Hall and Taylor, 1996; Lecours, 

2011; Immergut, 1998; 2002; Pierson, 2000; Cerna, 2013; Lowndes and Roberts, 

2013).  
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2. Latvijas veselības politikas analīzes pieeja 
 

Promocijas darba par Latvijas veselības politikas reformas īstenošanu 

trīsdesmit gadu laika periodā, kas sākas ar Latvijas neatkarības atjaunošanu un 

ietver nozīmīgas pārmaiņas veselības politikā, izvēlētā teorētiskā pieeja ir 

vēsturiskais institucionālisms. Kā raksturots iepriekšējā nodaļa, šī pieeja tiek 

izmantota, pētot apjomīgus, pamatotus un būtiskus jautājumus, kas saistīti ar 

plašām sabiedrības interesēm, sniedzot skaidrojumus par nozīmīgiem ilgtermiņā 

ietekmējošiem notikumiem, analizējot laiku un noteiktas notikumu secības, 

skaidrojot pārmaiņas un transformācijas. Analīze, kas tiek veikta, izmantojot 

vēsturiskā institucionālisma pieeju, sniedz skaidrojumus un pamato atšķirības 

starp dažādu nacionālo politiku rezultātiem un nevienlīdzībām, kas norāda uz 

šiem iznākumiem. Šie skaidrojumi tiek rasti veidā, kā institucionāli politiskas un 

ekonomiskas struktūras konfliktē un panāk, ka kādas intereses tiek privileģētas, 

salīdzinot ar citām. Vēsturiskais institucionālisms ir teorētiska pieeja, kurai 

piemīt makroskopiskas noslieces un līdz ar to tiek pētīti visaptveroši un 

mijiedarbības konteksti, nevis mikroskopiska līmeņa izpēte, analizējot indivīdus, 

kā tas ir raksturīgs racionālās izvēlas pieejām. 

Šādas pieejas pamatā ir vēsturiska analīze un trīs pamatfokusi: 1) skaidrot 

nozīmīgus notikumus; 2) analizēt visaptverošus sociālus kontekstus un 3) veikt 

vēsturisku procesu izsekošanu jeb trasēšanu. Savukārt analīzes pamatā tiek 

izmantoti trīs pīlāri, kas ir katras institūcijas pamatā, – kulturāli kognitīvais, 

regulatīvais un normatīvais. Kā norāda M. Ornerheims un E. Vīlborga, kognitīvi 

kulturālais pīlārs aptver kognitīvo funkciju esamību organizācijās, struktūras un 

kontekstu, kā institūciju uztver sabiedrība un kā šajā kontekstā iekļaujas 

organizācija; regulatīvais – raksturo likumdošanas un konstitucionālās 

vienošanas, savukārt normatīvais – neformālās kultūras normas, struktūras un 

principus, kas pastāv līdztekus formalizētajām praksēm (Örnerheim and 

Wihlborg, 2014).  
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Nodaļu veido četras apakšnodaļas. Pirmajā apakšnodaļā “2.1. Latvijas 

veselības aprūpes vēsturiskie izaicinājumi” ir sniegts pētāmā objekta 

raksturojums – apkopota pasaules pieredze un prakse, apskatot bijušo PSRS 

valstu pieredzi, kurās ir veikta līdzīga veselības aprūpes politikas reforma kā 

Latvijā, mainot veselības aprūpes modeli. Nodaļā ir dots agrākā modeļa 

raksturojums, norādīti tā būtiskie trūkumi, kā arī atziņas par priekšnosacījumiem 

veiksmīgas reformas ieviešanā, balstoties uz to valstu pieredzi, kuras 

transformēja savas veselības aprūpes sistēmas, izstājoties no PSRS un veidojot 

savas valsts jauno decentralizētas veselības aprūpes politiku.  

Otrajā apakšnodaļā “2.2. Darba metodoloģiskā pieeja” ir veidots pētījuma 

metodoloģiskās pieejas raksturojums, kas balstīts izvēlētās teorētiskās pieejas – 

vēsturiskā institucionālisma – lietojumā, raksturojot vēsturiskā institucionālisma 

ontoloģiskos aspektus un pētījumā izmantoto sociālā konstruktīvisma pieeju. Tā 

pārstāv ontoloģiskās pieejas sociālā konstruktīvisma skatījumu, kas saskaņā ar 

zinātnes filozofiju ietver jautājumu par zinātnisko patiesumu, kas tieši saistīts ar 

bažām par faktu objektivitāti. Izmantotā sociālā konstruktīvisma pieeja paredz, 

ka zinātnes vēsturiskais skaidrojums izriet, sākot no sociāliem procesiem, un 

nonāk līdz teorētiskiem un eksperimentāliem faktiem, bet ne pretēji. 

Pētnieciskajam darbam ir izvēlēta ontoloģiskā pozīcija, jo pētnieciskais 

uzdevums ir izprast vēsturei piesaistītu specifisku notikumu gaitu un to 

ilgtermiņa rezultātus. Vēsturiskā analīze saskaņā ar vēsturisko institucionālismu 

ir saistīta ar trim pamatfokusiem: a) skaidrot nozīmīgus notikumus; b) analizēt 

visaptverošus sociālos kontekstus un c) veikt vēsturisku procesu izsekošanu. 

Savukārt, lai risinātu ontoloģiskās pozīcijas trūkumus un nodrošinātu faktu 

objektivitāti, induktīvi veiktais aprakstošais pētījums ir papildināts ar 

objektīviem kvantitatīviem datiem, kas raksturo procesa iznākumus pārmaiņu 

gaitā. 
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Trešajā apakšnodaļā “2.3. Pagātnes atkarības un procesu izsekošanas 

nozīme tās atklāšanā” ir raksturota analīzes procesā izmantotā procesu 

izsekošanas pieeja. Vēsturiskajam institucionālismam piemīt induktīva pieeja, 

kas balstās uz analīzi noteiktos posmos, apskatot pastāvošos paternus un 

notikumus. Pieeja spēj atklāt pagātnes atkarības faktoru, kas ir viens no 

būtiskiem faktoriem vēsturiskā institucionālisma izmantošanā. Lietojot procesu 

izsekošanas pieeju, vēsturiskais institucionālisms atklāj un skaidro pāri laikam 

esošus kontekstus un mijiedarbībā esošus procesus, kas ietekmē valstis, politikas 

un likumdošanu (Pierson and Skocpol, 2002, 693), un atšķirībā no empīriskām 

pieejām, kad notikumi tiek analizēti neatkarīgi no norises laika un vietas, 

vēsturiskais institucionālisms visus mainīgos apskata, ņemot vērā atbilstošu 

kontekstu (Hall and Taylor, 1996, 13–17).  

Pēdējā apakšnodaļā “2.4. Pētījuma modelis un datu atlase” ir aprakstīts 

pētījuma modelis saskaņā ar izvēlēto procesu izsekošanas metodi un pamatota 

izvēlēto datu atlase. Pētāmo objektu atlase atbilst ontoloģiskās pozīcijas 

universalizācijas pieejai, pēc kuras objektiem nenoliedzami piemīt arī kopīgas 

īpašības, lai gan pasaule sastāv no individuāliem objektiem un tiem piemīt savas 

īpašības un attiecības. Analīze ir balstīta dokumentu izpētē, analizējot 

normatīvos dokumentus – likumus, noteikumus, pamatnostādnes, nolikumus –, 

kā arī ar šiem formalizētajiem procesiem saistītos dokumentus: Saeimas vēlēšanu 

rezultātus; ievēlēto politisko partiju priekšvēlēšanu programmas; no ievēlētām 

partijām izveidotās koalīcijas sastāvu; valdības deklarācijās iekļautās 

apņemšanās reformu veikšanai veselības jomā; informatīvos ziņojumus par 

reformas īstenošanu.  

Raksturojot varas attiecības starp likumdevēju, izpildvaru un reformas 

realizētāju, analizēti publiski paustie viedokļi un veiktas intervijas. Intervējamo 

respondentu atlase noteikta pēc šādiem kritērijiem: 1) persona pārstāv kādu no 

veselības jomas aktoriem: valsts sektoru, nevalstisko sektoru (pakalpojumu 
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sniedzējs, pakalpojumu saņēmējs, pakalpojuma apmaksātājs); 2) persona ir 

profesionālis attiecīgajā jomā, intervijas brīdī vai pagātnē ieņemot attiecīgu 

amatu, vai ir eksperts, kas piedalījies starptautisku ziņojumu veidošanā par 

veselības nozari Latvijā, vai ir starptautisku publikāciju autors par šo tēmu. 

Veiktas padziļinātas ekspertu intervijas ar 15 pārstāvjiem, kas pārstāv gan valsts 

sektoru, gan nevalstisko sektoru.  
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3. Latvijas veselības politikas analīze 
 

Jebkura pārmaiņu ieviešana valsts pārvaldē, tostarp veselības jomā, ir 

jāskata kā politisks process piecu iemeslu dēļ: 1) tā atspoguļo vērtības, kuras 

izsaka noteiktas sabiedrības daļa; 2) reforma rada būtiskas pārmaiņas un 

ietekmes uz sabiedrību, jo tā veic resursu un izmaksu pārdali; 3) pārmaiņas 

veicina konkurenci starp noteiktām sabiedrības grupām, kuras vēlas radīt sev 

labvēlīgu ietekmi un iznākumus; 4) reformas pieņemšana vai noraidīšana 

vairumā gadījumu ir saistīta ar noteiktiem politiskiem notikumiem vai politiskām 

krīzēm; 5) pārmaiņas var radīt nozīmīgu ietekmi uz politiskā režīma stabilitāti. 

Lai iecerētās veselības politikas pārmaiņas būtu sekmīgas, politikas veidotājiem 

ir jāizvēlas piemērotas un efektīvas metodes, kuras izmantot, lai novērtētu 

politiskās vides apstākļus un veicinātu tādu politisko faktoru attīstību, kas rada 

labvēlīgu augsni pārmaiņu ieviešanai (Reich, 1995).  

Izpētes nodaļu veido divas apakšnodaļas. Pirmajā apakšnodaļā saskaņā 

ar pirmo pētniecisko jautājumu “PJ1: Kādas veselības politikas pārmaiņas tika 

realizētas veselības aprūpes reformas ietvaros laika periodā no 1990. līdz 2020. 

gadam?” ir apskatītas Latvijas veselības reformas ietvaros veiktās politikas 

izmaiņas un aprakstītas apakšnodaļās “3.1. Veselības politikas reforma no 1990. 

līdz 2020. gadam”. Apakšnodaļās ir apskatītas Latvijas veselības reformas 

ietvaros veiktās politikas izmaiņas šajā laika periodā: “3.1.1. Veselības aprūpes 

finansēšanas modeļa pārmaiņas”, “3.1.2. Veselības aprūpes pakalpojumu 

organizēšanas pārmaiņas”, “3.1.3. Cilvēkresursu nodrošinājuma politikas 

pārmaiņas” un “3.1.4. Elektroniskā veselības ierakstu ieviešana”. 

Atbildot uz otro pētniecisko jautājumu “PJ2: Kādi reformas mērķi tika 

sasniegti, veicot veselības aprūpes sistēmas reformu laika periodā no 1990. līdz 

2020. gadam?”, ir sniegts īstenoto pārmaiņu sasniegto rezultātu novērtējums. 

Novērtējums ir dots, balstoties uz citu autoru pētījumiem un kvantitatīvajiem 

statistikas datiem, kuri tiek izmantoti starptautisko organizāciju ziņojumos, 
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veicot veselības jomu noteiktu aspektu salīdzinošo analīzi. Novērtējums ir 

aprakstīts apakšnodaļā “3.1.5. Veselības reformas ietvaros īstenoto pārmaiņu 

rezultāts”, kurā analizēti veselības aprūpes sistēmas kvantitatīvie rādītāji un to 

pārmaiņas: stacionāro sektoru raksturojošie rādītāji (slimnīcu skaits, gultasvietas, 

vidējās ārstēšanas ilgums, hospitalizāciju skaits un NMP pakalpojumi), 

ambulatoro sektoru raksturojošie rādītāji (iestāžu skaits, ārstu prakšu skaits, 

ambulatoro apmeklējumu skaits), medicīnas personālu raksturojošie rādītāji 

(ārstu skaits, ģimenes ārstu skaits, māsu skaits, ārstu palīgu un vecmāšu skaits) 

un veselības aprūpes pieejamības rādītāji (nav veikta ārstēšanās vai pārbaude un 

to iemesli).  

Otrajā apakšnodaļā, meklējot atbildi uz trešo pētniecisko jautājumu “PJ3: 

Kāpēc kavējās izvirzīto mērķu sasniegšana, reformējot Latvijas veselības 

politiku laikposmā no 1990. līdz 2020. gadam?”, ir sniegta reformas ieviešanas 

procesa politiskā analīze, lai identificētu faktorus, kas sekmējuši vai kavējuši 

reformas ieviešanu. Kā norāda citu valstu pieredze, lai, veicot veselības aprūpes 

sistēmas decentralizāciju, spētu iegūt vēlamos uzlabojumus, ir nepieciešams 

radīt noteiktus sociālus, kulturālus un vides apstākļus, kā arī nodrošināt 

pietiekamu lokālās administrācijas vadības un administrēšanas kapacitāti. 

Izpēte veikta, analizējot nosacījumus decentralizācijas veiksmīgai 

ieviešanai: sociālos, kultūras un vides apstākļus, administrācijas vadību un 

kapacitāti, kā arī valstī valdošos ideoloģiskos virzienus politikā un ekonomikā. 

Šo procesu pētīšanai izmantota vēsturiskā institucionālisma pieeja ar procesu 

izsekošanas metodi un izdalot noteiktus laika periodus, kuriem ir raksturīgas 

kopīgas ideoloģiskas iezīmes.  

Saskaņā ar šo pieeju analīze ir par visu reformas periodu, no 1990. līdz 

2020. gadam, to dalot trijos apakšperiodos, kuros novērojamas kopīgas 

dominējošas pazīmes. Pirmais laika periods ir aprakstīts pirmajā apakšnodaļā 

“3.2.1. Deregulācijas periods Latvijas veselības aprūpes jomā”, kuru raksturo 
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aktīva virzība no iepriekšējās centralizētās plānveida ekonomikas sistēmas uz 

decentralizētu sistēmu, kurā kā būtiskas vērtības tiek pozicionēts brīvais tirgus 

un konkurence, kas tiek uzskatīta par sava veida panaceju, kas spēs atrisināt visas 

iepriekšējās problēmas. Laikposms iezīmē tendenci veikt radikālu sistēmas 

maiņu galvenokārt īpašumtiesību formā, nododot veselības aprūpes iestādes 

privatizācijai un veselības aprūpes jomā atceļot centralizētu pārvaldību, aizstājot 

to ar brīvā tirgus principiem. Dominē uzskats, ka neregulētā jomā notiks 

pašsakārtošanās, konkurences ietekmē uzlabojoties pakalpojumu kvalitātei un 

cenas attiecībām. Apskatāmais periods ietver laikposmu no 1990. līdz 

1997. gadam. Tā kā šis ir periods, kad notikusi valsts iekārtas sistēmas maiņa, 

tas uzskatāms arī par periodu, kurā ir atvērts reformu iespēju logs un, no teorijas 

viedokļa raugoties, radīti priekšnosacījumi veiksmīgai pārmaiņu ieviešanai.  

Kā nākamais ir regulācijas periods, kas aprakstīts apakšnodaļā 

“3.2.2. Regulācijas periods Latvijas veselības aprūpes jomā” un ietver laikposmu 

no 1998. gada, kad notiek pārmaiņas politiskā līmenī, kas saistītas ar 7. Saeimas 

vēlēšanām, kurās notiek varas partiju nomaiņa. Partiju priekšvēlēšanu 

programmās, valdības deklarācijās un citos dokumentos ir novērojama vērtību 

maiņa un citas prioritātes veselības jomā. Iepriekš izvēlētais reformu ceļš un 

veiktās izmaiņas, balstoties uz brīvā tirgus principu tā laika izpratni un veicot 

jomas deregulāciju, nenesa vēlamos rezultātus: kvalitātes uzlabošanos, veselības 

pakalpojumu pieejamību, nozīmīgu investīciju ieplūšanu un sektora vēlamo 

izaugsmi. Reformu rezultātā veselības aprūpes pieejamība nevis uzlabojās, bet 

radās jaunas problēmas. Haotiskās pārmaiņas bija radījušas situāciju, kurā 

iedzīvotājiem netika garantētas Latvijas Republikas Satversmē (1922) noteiktās 

tiesības un vienlīdzība likuma priekšā, bet pieejamie veselības aprūpes 

pakalpojumi bija atkarīgi no administratīvās teritorijas, kurā reģistrēts 

iedzīvotājs, pakalpojumiem bija atšķirīga kvalitāte un cena, bet šo atšķirību 

nenoteica kvalitāte. Saskaroties ar pirmajā laika periodā īstenotajām reformām, 
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bet nesasniedzot tajās izvirzītos mērķus, tika meklēti risinājumi, kā uzlabot 

veselības aprūpes pieejamību un veicināt veselības jomas attīstību, arvien lielāku 

lomu un ietekmi atjaunojot valsts pārvaldei. Kā šī perioda beigu posms izvēlēts 

2005. gads, kas saistīts ar Latvijas uzņemšanu Eiropas Savienībā 2004. gada 

maijā, kam sekoja laika periods līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, kurā notika 

aktīvs darbs pie kopējo ES normu un vērtību iekļaušanas Latvijas normatīvajā 

regulējumā un valsts pārvaldes darbības modeļos.  

Kā pēdējais izpētes laikposms izdalīts pārregulācijas periods, kas 

aprakstīts apakšnodaļā “3.2.3. Pārregulācijas periods Latvijas veselības aprūpes 

jomā” un ietver laikposmu no 2006. gada, kas saistīts ar nākamajām Saeimas 

vēlēšanām, kuras notika pēc Latvijas uzņemšanas ES. Pēc iepriekšējā reformu 

posma valstī bija izveidota Veselības ministrija, bija izdevies izstrādāt reformu 

plānu, sākt īstenot primārās, sekundārās un terciārās aprūpes iestāžu un 

pakalpojumu modeļa darbību un radīt vienotu finansēšanas modeli primārajai 

aprūpei. Savukārt iestāšanās ES būtiski mainīja iepriekš izveidoto praksi 

plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī radīja jaunas iespējas apgūt ES fondu 

finansējuma programmas. Viens no aktuāliem jautājumiem šajā laikposmā ES 

ietekmē bija pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošana. Sabiedrības līdzdalības 

veicināšana un iesaiste politikas procesos radīja jaunus izaicinājumus un cita 

veida regulēšanas mehānismus, kā valsts līdzdarbojas ar sabiedrību. Kā izpētes 

posma beigas tika noteikts 2020. gada marts, kas saistīts ar Covid-19 epidēmijas 

radīto ārkārtējo situāciju, pēc kuras tika ieviesti dažādu veidu ierobežojumi, kas 

ietekmēja gan politiskā procesa organizēšanu, gan izpratni par demokrātiju un 

indivīda brīvību, gan apdraudējumu veselības jomai, kas prasa citādu rīcību nekā 

“miera laikos”. 

Saskaņā ar vēsturisko institucionālismu institūcijām piemīt kognitīvā, 

regulatīvā un normatīvā funkcija (Örnerheim and Wihlborg, 2014), līdz ar to, 

veicot izpēti, analizēti ar šīm trim funkcijām saistītie pīlāri – kulturāli 
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kognitīvais, regulatīvais un normatīvais. Vēsturiskais institucionālisms “ņem 

vērā visu valsts institucionālo aparātu un nacionālā līmeņa veidojošos blokus” 

(Lowndes and Roberts, 2013, 37) un ietver dažāda veida institūcijas: formālos 

noteikumus, atbilstības procedūras, praksi noteicošus standartus, kas strukturē un 

regulē attiecības starp indivīdiem (Thelen and Steinmo, 1992, 2). Bet institūcijas 

ir formalizētas, un, veicot analīzi, ir jāidentificē esošās vienošanās – gan skatot 

tās caur politiku, gan strukturālos terminos (Peters, 2013, 13). Līdz ar to izpēte 

ir veikta, ne tikai analizējot veselības politikas veidošanas procesu, bet arī 

apskatot kopējo valsts pārvaldi un tās pārmaiņas: attiecīgajā laika periodā pie 

varas esošo Saeimu un Ministru kabinetu, kā arī regulējumu, kā tiek īstenota 

normatīvo aktu virzīšana un pieņemšana Saeimā un Ministru kabinetā. Veicot 

noteiktas reformas analīzi saskaņā ar vēsturiskā institucionālisma pieeju, tiek 

analizēts politiskais process, bet netiek analizēta šīs politikas daba un vērtības, 

respektīvi, tiek vērtēts, “nevis cik kvalitatīvs un atbilstošs ir attiecīgais 

likumprojekts, bet cik labi tas ir izstrādāts un ilgtspējīgs” (Peters, 2012, 85).  

Katrā laikposmā ir veikta padziļināta analīze, vērtējot trīs pīlārus: 

1) kulturāli kognitīvo, analizējot un raksturojot šajā laika periodā sabiedrībā 

valdošās vērtības, ideoloģijas, būtiskākās valstī risināmās problēmas un izpratni 

par veselības vērtību; 2) regulatīvo, analizējot šajā laikposmā pastāvošo valsts 

iekārtu, spēkā esošo likumdošanu, valsts pārvaldes struktūru un politisko 

pārmaiņu virzīšanas procesuālo kārtību; 3) normatīvo, analizējot politisko partiju 

priekšvēlēšanu programmas, valdību deklarācijas un par jomu atbildīgās 

izpildvaras darbības veselības nozarē. 
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Secinājumi 
 

Latvijas veselības politikas pārmaiņas, kas notika laikposmā no 1990. līdz 

2020. gadam un ir saistītas ar politiskās un ekonomiskās iekārtas maiņu pēc 

neatkarības atjaunošanas, ir daļa no nozīmīgām valsts režīma un valsts iekārtas 

kopīgām pārmaiņām. Kopējais valsts attīstības kurss, mainot politisko un 

ekonomisko iekārtu no plānveida centralizētas ekonomikas uz brīvā tirgus 

principos balstītu iekārtu, bija nozīmīgs izaicinājums visām bijušās PSRS 

valstīm, tostarp Latvijai. Latvijā veselības reforma ar nosacījumu mainīt 

veselības aprūpes organizēšanas modeli, atsakoties no PSRS laikā eksistējošā 

“Semaško” modeļa un ieviešot jaunu decentralizētu un deregulētu modeli, kurā 

veselības aprūpes jomā tiek veicināta uzņēmējdarbība un ieviesta brīvā tirgus un 

konkurences principi, tika uzsākta uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 

1990. gadā. Reforma tika īstenota ar mērķi uzlabot veselības aprūpes sistēmu, 

nodrošinot modernus un mūsdienīgus pakalpojumus, kas sniegti atbilstoši 

iedzīvotāju vajadzībām, par atbilstošām cenām un kvalitāti.  

Promocijas darba ietvaros, lai sasniegtu izvirzīto mērķi “izvērtēt Latvijas 

veselības aprūpes reformu laikposmā no 1990. līdz 2020. gadam vēsturiskā 

institucionālisma skatījumā”, veikta ilgtermiņa veselības aprūpes sistēmas 

pārmaiņu analīze. Pētījuma analīzes pirmajā daļā saskaņā ar pētniecisko 

jautājumu “PJ1: Kādas veselības politikas pārmaiņas tika realizētas veselības 

aprūpes reformas ietvaros laika periodā no 1990. līdz 2020. gadam?” 

raksturotas veselības politikā realizētās pārmaiņas šajā laika periodā, balstoties 

uz dokumentu izpēti un citu pētnieku darbiem par veselības politikas veidošanu 

un rezultātiem. Secīgs veselības politikas pārmaiņu raksturojums saskaņā ar 

vēsturiskā institucionālisma pieeju nodrošina iespēju izsekot pārmaiņām, 

tādējādi nodrošinot nepieciešamo analītisko skaidrību. Šādas aprakstošas pieejas 

trūkums ir atkarība no interpretācijas un citu autoru ietekmes skaidrojuma 

sniegšanā, kā arī objektivitātes trūkums. Lai kompensētu šo objektivitātes 
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trūkumu, ir apskatīti kvantitatīvie rādītāji, kas raksturo sabiedrības veselības 

stāvokli un tiek izmantoti veselības aprūpes sistēmu raksturošanā un 

starptautiskā salīdzināšanā. 

Saskaņā ar veikto izpēti veselības reformas ietvaros tika realizētas 

pārmaiņas šādos ar veselības aprūpi saistītos aspektos: 1) izmaiņas veselības 

aprūpes finansēšanas modelī – kur pirmās izmaiņas notika jau 1993. gadā; 

2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas modelī – kur pirmās izmaiņas 

sākās 1996. gadā, uzsākot primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes 

pārmaiņas. Papildus pārmaiņām šajos divos būtiskākajos veidos, kā tiek 

finansēta veselības aprūpe un kā tiek nodrošināta pakalpojumu sniegšana 

iedzīvotājiem, izdalāmas vēl divas būtiskas pārmaiņas, kas raksturīgas Latvijas 

veselības aprūpes jomai, – cilvēkresursu nodrošinājuma politikas pārmaiņas un 

elektroniskā veselības ieraksta ieviešana. Lai gan kopš tās sākuma ir pagājuši 

30 reformas ieviešanas gadi, veselības aprūpes pieejamības problēma un 

nepieciešamība pēc veselības jomas pārmaiņām aktualitāti nav zaudējusi arī 

apskatāmā perioda beigu posmā.  

Veselības aprūpes modeļa pārmaiņu analīze atklāja, ka pārmaiņas 

finansēšanas modelī reformas laikā ir veiktas vairākkārt, jo īpaši daudz pirmajos 

10 gados. Laika gaitā ir būtiski audzis veselības jomas finansējums absolūtā 

naudas apmērā, bet, izskatot šo finansējumu kā daļu no kopīgiem valsts budžeta 

izdevumiem vai kā daļu no IKP, šie rādītāji arī gados ar visaugstāko finansējumu 

sasniedz vien 11 % no valsts kopīgiem budžeta izdevumiem un nedaudz virs 4 % 

no IKP, kas ir ievērojami zemāks, salīdzinot ar vidējiem ES rādītājiem. Gandrīz 

visos ziņojumos un Latvijas veselības jomas pārskatos nepietiekamais 

finansējums ir viens no biežāk norādītajiem iemesliem, kādēļ nav sasniegts 

mērķis nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu veselības aprūpi un būtiski uzlabot 

sabiedrības veselības rādītājus. Nepietiekamais finansējums ir tieši saistīts ar 

vairākām problēmām veselības aprūpē: ļoti ierobežotām iespējām pārskatīt un 
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noteikt reālām izmaksām atbilstošus veselības aprūpes pakalpojumu tarifus; 

palielināt valsts apmaksāto pakalpojumu kvotas, tā mazinot rindas; iekļaut valsts 

kompensējamo medikamentu sarakstā jaunus medikamentus un paplašināt 

diagnozes, kurām tie tiek apmaksāti; iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu 

grozā jaunus diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus. Nepietiekamais 

finansējums ir arī būtiskākais šķērslis paaugstināt ārstniecības personu 

atalgojumu, kas savukārt kavē ārstniecības personāla pietiekama nodrošinājuma 

problēmas risināšanu un paaudžu nomaiņu.  

Veselības aprūpes organizēšanas pārmaiņu analīze atklāja, ka viena no 

nozīmīgākām pārmaiņām, kas reformas laikā realizēta, sākās 1996. gadā, būtiski 

mainot veselības aprūpes sistēmu – ieviešot primāro, sekundāro, terciāro un 

neatliekamo palīdzību, kā arī ģimenes ārsta prakses. Pārmaiņas šajā jomā notika 

ļoti pakāpeniski, un reformas sākuma posmā nebija novērojams būtisks primārās 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pieaugums. Kopējās jomas 

pārraudzības trūkuma dēļ nebija realizēta centralizēta pārvaldība un tās vienots 

attīstības plāns, kā dēļ bija problēmas ar investīciju piesaisti atkarībā no iestādes 

piederības veida. Nākamajos periodos, kad investīcijas bija pieejamas, tās tika 

apgūtas bez kopēja valsts plāna un noveda pie neefektīvas pakalpojumu 

alokācijas un no izmaksu viedokļa nelietderīgi ieguldītiem līdzekļiem. Reformas 

vidusposmā, 2004. gadā, tika izstrādāts pakalpojumu sniedzēju māsterplāns, ar 

kura apstiprināšanu laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam tika uzsākta valsts 

vadīta plānveidīga pakalpojumu attīstība. Atbilstoši kvantitatīvo datu rādītājiem 

reformas laikā ir novērojamas būtiskas izmaiņas ambulatoro un stacionāro 

pakalpojumu sniedzējos: slimnīcu skaits un gultasvietu skaits ir samazināts par 

divām trešdaļām, ambulatoro iestāžu skaits pieaudzis desmitkārt, ieviestas 

ģimenes ārstu prakses un veikta NMP reforma. No tā var secināt, ka reforma 

daļā, kas attiecās uz pakalpojumu sniedzēju reformu, bijusi sekmīga, jo izdevies 
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izveidot tādu no izmaksu viedokļa efektīvu slimnīcu un ambulatoro pakalpojumu 

tīklu, kas nodrošina iedzīvotājiem ģeogrāfiski pieejamus pakalpojumus. 

Īstenojot pārmaiņas pakalpojumu sniegšanā, ir izdevies sasniegt reformas 

mērķi, ieviešot modernu un efektīvu veselības aprūpi, par ko liecina uz pusi 

samazinājies vidējais ārstēšanas ilgums slimnīcā. Lai gan pārmaiņas 

pakalpojumu sniedzēju tīkla nodrošināšanā bijušas sekmīgas, kā liecina 

informatīvie ziņojumi par veselības aprūpes jomu, kā arī dati par stacionēšanas 

gadījumu skaitu un ambulatoro apmeklējumu skaitu, nav izdevies veiksmīgi 

ieviest šo principu, jo iedzīvotāji mazāk apmeklē ārstus ambulatori un joprojām 

ir augsts hospitalizēto pacientu īpatsvars. Kā izriet no pētījumā apskatītajiem 

ziņojumiem un analizētajiem datiem, veselības aprūpes pieejamības problēmas 

nosaka trīs faktori: 1) nepietiekamais veselības aprūpes finansējums, kas rada 

ierobežotu pakalpojumu pieejamību saistībā ar kvotām un gaidīšanas laiku; 

2) pakalpojumu sniedzēju nespēja sniegt pakalpojumus atbilstoši noteiktajam 

valsts tarifam, kas ir neatbilstošs pakalpojuma reālajām izmaksām; 

3) cilvēkresursu trūkums, kad pakalpojums netiek nodrošināts, jo nav pietiekami 

pieejams nepieciešamais medicīnas personāls pakalpojuma sniegšanai. 

Nozīmīga problēma Latvijas veselības aprūpē visā apskatītajā periodā 

bijusi cilvēkresursu nodrošinājuma problēma. Kā rāda analīzes rezultāti, ir 

realizētas noteiktas pārmaiņas un fragmentāri šīs problēmas risinātas, gan 

ierobežotā finansējuma ietvaros palielinot atalgojumu iespēju robežās gados, kad 

tas bija iespējams, gan izmantojot dažādas specializētas ES finansējuma 

programmas, risinot problēmas reģionos. Tomēr, kā redzams no kopīgiem 

rādītājiem perioda beigās, lai gan ir izdevies nedaudz uzlabot situāciju ar ārstu 

skaitu, tomēr māsu skaits, neraugoties uz realizētajām pārmaiņām, katru gadu 

turpina samazināties un, salīdzinot ar 1990. gadu, ir samazinājies par divām 

trešdaļām. Salīdzinājumā ar ES vidējiem rādītājiem Latvijā ir uz pusi mazāk 

māsu, nekā būtu nepieciešams atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Ņemot vērā 
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ārstniecības personāla nozīmīgo lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā, 

var secināt, ka cilvēkresursu trūkums un arvien esošais samazinājums, īpaši māsu 

jomā, ir būtisks drauds veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pat 

gadījumā, ja tiktu atrisināts finansējuma jautājums un tiktu rasta iespēja būtiski 

palielināt veselības aprūpes finansējumu. 

Mainoties veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas principiem, 

kas ieviesa praksi, kurā “nauda seko pacientam”, un nodrošināja iespēju, ka 

pacients var saņemt pakalpojumu jebkurā no iestādēm, kas tos sniedz, nevis tikai 

savas administratīvās teritorijas ietvaros, palielinājās iedzīvotāju mobilitāte. Līdz 

ar to kļuva aktuāls arī jautājums par pacienta medicīniskās dokumentācijas 

pieejamību gadījumos, kad pacients dodas pakalpojumus saņemt citā iestādē, 

nevis tajā, kurā atrodas viņa “pacienta kartīte”, un vajadzību pēc elektroniskā 

veselības ieraksta. Izpētes rezultāti liecina, ka šo pārmaiņu ieviešana nav īstenota 

sekmīgi, kas tiek skaidrots ar vairākiem faktoriem: sākuma posmā – 

nepietiekams finansējums, kā dēļ darbs pie pārmaiņu ieviešanas uzsākts tikai 

2008. gadā, kad kļuva pieejams ERAF finansējums. Otrs kavējošais faktors bija 

administratīvās kapacitātes projekta vadībai un kompetences trūkums, kā dēļ 

netika sekmīgi īstenota projekta pārvaldība, par ko liecināja gan intervijās 

paustais viedoklis, gan citi pētījumi par e-veselības ieviešanu. 

Atbildot uz otro pētniecisko jautājumu “PJ2: Kādi reformas mērķi tika 

sasniegti, veicot veselības aprūpes sistēmas reformu laika periodā no 1990. līdz 

2020. gadam?”, atbilstoši reformas ietvaros veikto pārmaiņu apskatam un 

rezultātiem var secināt, ka atsevišķos aspektos reforma bija sekmīga, piemēram, 

efektivitātes uzlabošana stacionāro pakalpojumu un medicīnas tehnoloģiju jomā, 

samazinot slimnīcu un gultasvietu skaitu, kā arī dienu skaitu, ko pacients vidēji 

pavada stacionārā. Reformas ietvaros izveidotā efektīvāka un modernāka 

medicīna diagnostikas un ārstēšanas ziņā nenoliedzami ir uzlabojusi kopējo 

veselības aprūpi valstī, par ko liecina arī iedzīvotāju mūža ilguma pieaugums, 
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jaundzimušo vidējam paredzamam mūža ilgumam laika periodā no 1990. līdz 

2020. gadam pieaugot no 69,5 līdz 75,1 gadam. Līdz ar to var secināt, ka ir 

izdevies sasniegt vienu no trim 1993. gadā uzsāktās reformas pamatmērķa 

uzdevumiem – “efektīvas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūras 

izveidošana”.  

Savukārt sasniegt mērķa daļu “uz iedzīvotāju vērstas, racionālas un 

pieejamas veselības aprūpes sistēmas ieviešana”, kas paredzēja uzlabot veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamību, nodrošinot iedzīvotājiem iespējas laikus iegūt 

valsts apmaksātus pakalpojumus, īstenot nav izdevies, par ko liecina vairāki 

rādītāji: augstais hospitalizācijas rādītājs un zemais ambulatoro apmeklējumu 

skaits, iedzīvotāju vērtējums par gadījumiem, kad nav veikta ārstēšanās vai 

pārbaude, kur dominējošais iemesls ir saistīts ar pakalpojumu izmaksām. 

Veselības aprūpes pieejamība tieši primārajā aprūpē ir apgrūtināta, kas ir saistīts 

gan tieši ar pakalpojumu pieejamību – cilvēkresursu nodrošinājumu, tarifiem un 

kvotām –, gan ar augstajiem pacientu maksājumiem. 

Darba analīzes otrajā daļā veikta veselības reformas procesa analīze, lai 

atbildētu uz trešo pētniecisko jautājumu “PJ3: Kāpēc kavējās izvirzīto mērķu 

sasniegšana, reformējot Latvijas veselības politiku laikposmā no 1990. līdz 

2020. gadam?” un sniegtu skaidrojumu, kādēļ nav izdevies sasniegt reformas 

izvirzīto mērķi – uzlabot veselības aprūpes pieejamību. Izpēte veikta saskaņā ar 

vēsturiskā institucionālisma un procesu izsekošanas pieeju, analizējot katra laika 

perioda kognitīvo, regulatīvo un normatīvo pīlāru, lai atklātu faktorus, kas 

sekmēja vai kavēja reformas ieviešanu.  

Saskaņā ar teorijas atziņām nozīmīgu reformu īstenošanai labvēlīgākais 

periods ir tad, kad paveras “iespēju logs”, ko rada vai nu starptautiski notikumi, 

vai būtiskas nacionāla līmeņa izmaiņas vai satricinājumi, visbiežāk tās ir krīzes, 

varas maiņa pēc demokrātiskām vēlēšanām vai sociālie konflikti. Šāds iespēju 

logs ar politiskās iekārtas un režīma maiņu bija 90. gadu sākumā, kad Latvija 
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atguva neatkarību, un, kā secināts pētījumā, tieši sākotnējos gados visaktīvāk tika 

veiktas reformas valsts pārvaldē. Kā atklāja pētījums, Latvijā 90. gadu sākumā 

pastāvošais uzskats, ka ir radikāli jāmaina valsts loma ekonomiskajos procesos, 

atsakoties no centralizācijas un regulēšanas, bija saistīts ar padomju okupācijas 

gados īstenoto politiku, kas bija negatīvi ietekmējusi lauksaimniecību un 

ražošanu. Šis dominējošais uzskats tika izmantots vispārēji un piemērots visās 

jomās un politikās, tostarp veselības nozarē. Kopējais uzstādījums atteikties no 

valsts regulējošās lomas, ieviešot decentralizētus pakalpojumus, veselības jomā 

izpaudās divos veidos: pirmkārt, deleģējot pašvaldībām pienākumu organizēt un 

nodrošināt veselības aprūpi iedzīvotājiem, otrkārt, likvidējot institūciju – 

Veselības aizsardzības ministriju. Šo valdošo ideju ietekmē tika pārskatīti 

Veselības aizsardzības ministrijas un Sociālās nodrošināšanas ministrijas 

uzdevumi un, atsakoties no valsts regulējošajiem uzdevumiem, 1991. gadā 

veikta šo institūciju apvienošana, izveidojot Labklājības ministriju. Saskaņā ar 

jaunizveidotās Labklājības ministrijas nolikumu virkne uzdevumu, kas agrāk bija 

Veselības aizsardzības ministrijas pārziņā, netika vairs īstenoti jaunajā pārvaldes 

modelī.  

Tādējādi valsts pārvalde atteicās no vairāku regulatīvo funkciju 

īstenošanas, tostarp izstrādāt un realizēt veselības aizsardzības sistēmas attīstības 

galvenos virzienus; nodrošināt ārstniecisko un medicīnisko palīdzību 

iedzīvotājiem; nodrošināt medicīnas kadru sagatavošanu; pētīt medicīnas 

sasniegumus un veicināt to ieviešanu veselības aizsardzības iestāžu praktiskajā 

darbībā; izstrādāt medicīniskās palīdzības standartus un ieteicamos pakalpojumu 

tarifus; noskaidrot un apmierināt veselības aizsardzības iestāžu un iedzīvotāju 

vajadzības pēc medicīnas pakalpojumiem, kā arī saņemt un sadalīt centralizētos 

iekārtu limitus.  

Perioda sākuma posmā pieņemtie lēmumi skaidrojami ar to, ka veselības 

jomai tika piemēroti klasiskā brīvā tirgus ekonomikas principi, kuri balstīti uz 
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pieprasījuma un piedāvājuma mehānismu, aizgūti no ražošanas jomas un kuros 

galvenais faktors tirgus regulēšanā – pircējs izvērtē piedāvājumu un veic izvēli, 

kad, no kā un par kādu cenu iegādāties preci vai pakalpojumu vai to neiegādāties 

nemaz. Šādas pārmaiņas ar valsts atteikšanos no minēto uzdevumu realizācijas 

atbilda tobrīd noteiktajam politiskajam mērķim – noņemt valsts regulējošos 

mehānismus, kas, iespējams, traucē nozares pašsakārtošanās procesam, cerot uz 

to, ka brīvais tirgus un konkurence radīs pašregulējošos procesus un šīs jomas 

pašas regulēsies atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un pieprasījumam, kā tas 

identiski ir saimniecības preču ražošanas vai lauksaimniecības nozarē.  

Tajā pašā laikā ASV jau 70. gados strauji attīstījās veselības ekonomika 

kā atsevišķa disciplīna (Health Economics), secinot, ka klasisko brīvā tirgus 

likumu akla piemērošana veselības aprūpei nav iespējama un valstij ir vairāk 

jāregulē šie jautājumi, jo indivīda veselības stāvoklim ir ne tikai ietekme uz pašu 

indivīdu, bet arī ļoti liela ietekme uz sabiedrību un tautsaimniecības attīstību 

kopumā. Veselības pakalpojumu jomā piedāvājums un pieprasījums nav atkarīgs 

tikai no patērētāja brīvas gribas un brīvas izvēles, proti, kad, cik daudz un kādus 

pakalpojumus iegādāties un uz cik ilgu laiku atlikt pakalpojuma iegādi, kā tas ir 

gadījumā ar jaunu apavu vai automašīnas iegādi. Medicīniskās palīdzības vai 

veselības aprūpes jomā šie brīvo tirgu regulējošie mehānismi nedarbojas. 

Papildus tam, kā norāda veselības ekonomisti, ir jāņem vērā tas, ka indivīda 

veselības stāvoklis ir nozīmīga determinante, kas ietekmē visu citu lietu un preču 

vērtību un izvēli, kā arī iespaido ne tikai pašu indivīdu, bet slikta veselības 

stāvokļa gadījumā arī indivīda ģimeni un sociālo un tautsaimniecības izaugsmes 

potenciālu kopumā (Palmer, 2007, 28). 

Šādu lēmumu pieņemšana ir skaidrojama ar tā laika izpratnes trūkumu par 

valsts lomu veselības aprūpes nodrošināšanā, iedzīvotāju veselības ietekmi uz 

kopējo tautsaimniecību un pārāk šauro skatījumu uz valsts tiesībām iejaukties 

veselības nozares regulēšanā. Savukārt saskaņā ar vēsturiskā institucionālisma 
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pieeju un pagātnes atkarības faktoru institūcijas turpina darboties atbilstoši 

iepriekš pastāvējušajām praksēm līdz brīdim, kad tās tiek būtiski izsistas no 

līdzsvara perioda vai ir apdraudējums to pastāvēšanai. Ar to, iespējams, arī 

skaidrojams inertums, kas pastāvēja veselības nozarē pēc šo pārmaiņu 

pieņemšanas “uz papīra”. Tā kā šāds regulējums neuzlika jaunus pienākumus, 

bet, tieši otrādi, pienākumus nodrošināt veselības aprūpi decentralizēja uz 

pašvaldību atbildību, bet no jomas uzraudzības, attīstības plānošanas un 

pārvaldības atteicās, tad attiecīgi nebija neviena pārmaiņu virzītāja vai īstenotāja, 

kas veicinātu šo uzņēmējdarbības attīstību un jomas pašsakārtošanos. Šīs 

pārmaiņas, kas Latvijā tika realizētas 1991. gadā, bija pretrunā PVO 

rekomendācijām par valsts lomu un regulēšanas principiem, kādi ir jāīsteno, 

mainot veselības aprūpes modeli no centralizēta uz decentralizētu, ieviešot 

uzņēmējdarbības formu. 

Pētījums atklāja, ka šo valdošo ideju par brīvo tirgu pašregulējošiem 

mehānismiem rezultātā īstenotās institucionālās pārmaiņas, atsakoties no jomas 

uzraudzības, attīstības plānošanas un ilgtspējas nodrošināšanas uzdevumiem, 

būtiski vājināja institūciju kapacitāti un attiecīgi arī spējas īstenot reformas 

ieviešanu. Veselības aizsardzības ministrijas likvidēšana un tās agrākajā pārziņā 

esošo valsts uzdevumu nenodošana izveidotajai Labklājības ministrijai, tādējādi 

valstij atsakoties no vairākiem veselības jomu regulējošiem pasākumiem, radīja 

būtiskas ilgtermiņa problēmas nozares tālākā attīstībā un reformas veiksmīgā 

ieviešanā. Tā kā vienīgā regulējošā būtiskā valsts funkcija, kas bija atstāta 

jaunizveidotās institūcijas Labklājības ministrijas pārziņā, bija finansējuma 

sadale un novirzīšana no valsts budžeta caur pašvaldībām pakalpojumu 

sniedzējiem, tad nozīmīgākās reformas tika īstenotas tieši šajā aspektā. Laika 

periodā, kad par jomu atbildīgā bija Labklājības ministrija, vairākkārt tika 

mainīti finansēšanas sadales un pakalpojuma apmaksas nosacījumi, kas ilgākā 

periodā noveda pie secinājuma, ka ir nepieciešama veselības finansējuma 
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centralizēta pārvaldība, izveidojot vienu valsts veselības apdrošināšanas 

aģentūru. Tomēr šo reformu pakāpeniska ieviešana un ilgstošās vairākās 

pārmaiņas radīja nestabilitāti un neparedzamību, kā arī neskaidrības 

pakalpojumu saņemšanas ziņā, kopumā pasliktinot stāvokli veselības aprūpes 

pieejamībā. 

Īstenoto pārmaiņu šajā laika periodā, kad notikta atteikšanās no valsts 

regulatīvām funkcijām veselības jomā, saglabājot vien finansējuma sadales 

funkciju un atsevišķas kontroles funkcijas, analīzes rezultāti liecināja par būtisku 

jaunu problēmu rašanos veselības nozarē. Kā rāda pētījuma kvantitatīvie dati, 

atteikšanās no valsts uzdevuma “nodrošināt medicīnas kadru sagatavošanu” tieši 

reformas pirmajos sešos gados radīja negatīvu ietekmi uz ārstniecības personāla 

pieejamību, būtiski mazinoties gan ārstu, gan māsu skaitam tik nozīmīgā apmērā, 

ka bija apdraudēta pakalpojumu sniegšana, un šī problēma, jo īpaši ar māsu 

nodrošinājumu, joprojām apdraud pakalpojumu nodrošināšanu.  

Atteikšanās no pakalpojumu kvalitātes noteikšanas un tarifu noteikšanas 

radīja situāciju, kurā pakalpojuma sniedzēji nodrošināja dažādas kvalitātes un 

cenas pakalpojumus, kur cena nebija piesaistīta pakalpojuma kvalitātei, savukārt 

atteikšanās no uzdevuma nodrošināt iedzīvotājiem veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, deleģējot to pašvaldībām, – situāciju, kurā iedzīvotāju 

iespējas saņemt noteiktu pakalpojumu bija ļoti ierobežotas un atkarīgas no 

iedzīvotāja dzīvesvietas. Savukārt atteikšanās no medicīnas iekārtu 

nodrošinājuma plānošanas valstiskā līmenī un pakalpojumu pieejamības 

plānošanas valsts līmenī radīja situāciju, kurā, kļūstot pieejamām investīcijām, 

ārstniecības iestādes iekārtas iegādājās nekoordinēti un nesaistīti ar pakalpojumu 

nodrošināšanas vajadzībām, kas izraisīja neefektīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu uzlabošanai pieejamā finansējuma izlietošanu. 

Iespējams, ka tieši institucionālais inertums un ierastās prakses, kā arī 

novērojums, ka amatus jaunizveidotajā Labklājības ministrijā ieņēma cilvēki, 
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kas agrāk strādāja Veselības aizsardzības ministrijā, kādēļ, neraugoties uz to, ka 

normatīvi Labklājības ministrijas nolikumā netika noteikts pienākums īstenot 

veselības aprūpes sistēmas stratēģisko attīstību, tomēr šādas idejas izpildvaras 

pusē bija aktuālas. Jau 1995. gadā Labklājības ministrijas nolikumā tika pieņemti 

grozījumi, uzdodot jaunas funkcijas un uzdevumus, kas pēc būtības atjaunoja 

agrāk likvidētās Veselības aizsardzības ministrijas uzdevumus un “uz papīra” 

atjaunoja Labklājības ministrijai regulatīvo lomu. Tam sekoja pirmās reformas 

pie plānveidīgas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju plānošanas, par ko 

liecināja 1996. gadā uzsāktais darbs sadarbībā ar Pasaules Bankas ekspertiem pie 

veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju reformas izstrādes.  

Lai gan kopš 1995. gada ar Labklājības ministrijas nolikuma pārmaiņām 

tika atjaunotas veselības jomas regulatīvās funkcijas “uz papīra”, kā liecina 

analīzes rezultāti, ierēdņu kapacitāte nebija pietiekama, lai šos uzdevumus 

realizētu un pieņemtu grozījumus normatīvajā kārtībā. Pārmaiņas, kad veselības 

jomā tika atsākta tās attīstības vadība un regulēšana, ir novērojamas tikai kopš 

Veselības ministrijas izveidošanas, ko apliecināja virkne pārmaiņu, kas 

pieņemtas un uzsāktas 2004. un 2005. gadā. Tas saskaņā ar institucionālisma 

teoriju apstiprina to, ka izpildvaras institūcijām piemīt nozīmīgs inertums un 

agrāk izstrādātie paterni turpina darboties arī apstākļos, kad notiek politiskas 

izmaiņas. Savukārt reformas, kuras izpildvaras institūcijas turpina virzīt un 

strādāt pie tām neatkarīgi no politiskajiem nosacījumiem, ir tās, kas tieši ir 

saistītas ar esošās institūcijas vērtībām, ētosu un pastāvēšanu.  

Šajā laika periodā saskaņā ar kulturāli kognitīvā pīlāra izpēti valdīja 

vēlme virzīties uz brīvā tirgus principiem un tika izveidota jaukta finansēšanas 

un pakalpojumu nodrošināšanas sistēma. Analizējot dominējošo vērtību modeli, 

tas atbilda tehnokrātiskam modelim, pēc kura modeļa pamatā ir paļaušanās uz 

ierēdņiem, kuri veic sistēmas uzraudzību un novērtēšanu, bet salīdzinājumā ar 

agrāko PSRS laika modeli, būtiski samazinot valsts lomu un funkcijas. 
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Būtiskā atšķirība, kas novērojama laikposmā, kad par nozari atbildīga ir 

Labklājības ministrija un Veselības ministrija, ir tieši administratīvajā kapacitātē: 

cik daudz pārmaiņu tiek virzīts, ieviests un īstenots, kas lielā mērā ir skaidrojams 

ar katrai institūcijai noteikto atšķirīgu institūcijas izveidošanas nolikumā iekļauto 

uzdevumu apjomu. Problēmas, kas tika radītas 1991. gadā, atsakoties no valsts 

regulatīvās lomas veselības jomā, atstāja smagas negatīvas ietekmes uz nozares 

attīstību, jo tā netika centralizēti vadīta, kas noveda pie problēmām, kas 

nenoliedzami bija saistītas ar nepietiekamu finansējumu veselībai, bet tikpat 

būtiski ar jomas vadības attīstības un pārvaldības neesamību, ko saskaņā ar 

institucionālisma teoriju apliecina lēmums izveidot Veselības ministriju. Ar 

jaunās institūcijas – Veselības ministrijas – izveidošanu 2004. gadā var uzskatīt, 

ka valsts pārvaldei atjaunoti tie uzdevumi, kas tika noņemti 1991. gadā, tādējādi 

uz 13 gadiem savā ziņā atstājot nozari bez plānveida attīstības plānošanas un 

vadības, uzraudzības un regulēšanas.  

Nākamajos periodos, kad tika atjaunota valsts regulatīvā loma, kuru 

īstenoja Veselības ministrija, tika īstenota veselības jomas reforma un risinātas 

iepriekšējā laika periodā ilgstoši pastāvējušās problēmas: izstrādājot attīstības 

plānus gan pakalpojumu nodrošināšanā, gan cilvēkresursu attīstības jomā, gan 

informācijas sistēmu ieviešanā. Tomēr visu šo stratēģiju, koncepciju, 

pamatnostādņu un plānu īstenošanai būtisks priekšnoteikums bija veselības 

aprūpes finansējums. Lai gan, aplūkojot veselības aprūpes finansējumu absolūtos 

skaitļos, tas ir būtiski pieaudzis veselības nozarei, tomēr, salīdzinot veselības 

aprūpes izdevumus kā daļu no kopējiem budžeta izdevumiem vai daļu no IKP, 

nav novērojams būtisks veselības aprūpes finansējuma pieaugums. Tas ir 

skaidrojams ar vēsturiskā institucionālisma un pagātnes atkarību, kas nosaka to, 

ka agrāk pastāvošās prakses un paterni turpina pastāvēt līdz krīžu brīžiem. Ar to 

arī ir skaidrojama situācija, ka veselības aprūpes finansējums tiek palielināts tikai 

krīzes brīžos, kad sabiedrībā ir novērojamas būtiskas problēmas ar veselības 
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aprūpes pakalpojumu pieejamību un pilsoniskā sabiedrība veic noteikta veida 

aktivitātes – piesaka streikus, veido protesta akcijas un cita veida aktivitātes, kas 

savā ziņā piespiež politiķus reaģēt uz sabiedrības spiedienu.  

Papildus šiem pamata novērojumiem par institucionālās kapacitātes 

trūkumu un jomai piešķirto nepietiekamo finansējumu izpētes procesā ir veikti 

vairāki novērojumi par veselības politikas īstenošanu un ieviešanu Latvijā. 

Analizējot politisko partiju priekšvēlēšanu programmas un salīdzinot ar 

virzītajām un īstenotajām politiskajām pārmaiņām veselības politikā, ir secināts, 

ka Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām nav novērojama būtiska loma vai 

ietekme veselības politikas īstenošanā. Par to liecina politisko partiju 

priekšvēlēšanu programmās ierakstīto prioritāšu “pazušana” no politikas 

dienaskārtības brīžos, kad tiek veidota un apstiprināta valdība un valdības 

deklarācija. 

Kaut arī Latvijā Saeimai ir lēmējvara, tomēr visas reformas, kas realizētas 

veselības jomā laikposmā no 1990. līdz 2020. gadam, ir inicializētas, virzītas un 

īstenotas ar izpildvaru – Veselības ministriju (vai Labklājības ministriju līdz 

Veselības ministrijas izveidošanai), kura ir gan likumprojekta rakstītāja un 

virzītāja, gan realizētāja. Ņemot vērā to, ka vadošais likumdošanas izmaiņu 

virzītājs veselības aprūpē ir valsts pārvalde – sākotnēji Labklājības ministrija, 

vēlāk Veselības ministrija –, tās kā publiskas organizācijas ir tendētas rutinizēt 

savas aktivitātes un veidot standarta procedūras, kas savukārt rada inertumu, kam 

ir nozīmīga ietekme valdības darbā, bet kavējoša ietekme uz jebkādu pārmaiņu 

ieviešanu. Pagātnes ietekmes tendences var izpausties ne vien šādā primitīvi 

kavējošā veidā, bet reizēm ir novērojamas arī citādi – radot jaunu noteikumu, lai 

kompensētu cita noteikuma radīto ietekmi, nevis pieņemot lēmumu atcelt 

iepriekš izveidoto nepilnīgo noteikumu vai likumu. 

Analizējot politisko procesu reformu ieviešanā veselības jomā, savu lomu 

pilnvērtīgi nepilda arī izveidotās Saeimas komisijas, kuru atbildībā ir šī nozare. 
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Piemēram, Sociālo un darba lietu komisijā paustajiem viedokļiem pamatā ir 

informatīvs raksturs un tie neietekmē likumprojektu pieņemšanu Saeimā, jo 

Saeimas balsojumos novērojams vadošās koalīcijas un opozīcijas motivēts 

balsojums. Pat ja debatēs komisijās attiecīgo politisko partiju pārstāvji ir pret 

likumprojektu, tam nonākot Saeimā, balsojums notiek pēc iesniedzēja un 

virzītāja politiskās piederības un atbalsta koalīcijā, nevis pēc būtības. Šī parādība 

ir skaidrojama saskaņā ar racionālās izvēles institucionālismu un to, ka balsojumi 

parlamentā neatspoguļo konkrēto politiķu personīgo attieksmi un izvēli, bet 

balsojumi ir jāskata kā stratēģiski lēmumi, kuri tiek pieņemti, balstoties 

konkrētās grupas stratēģiskos lēmumos un ņemot vērā kopīgas būtiskas vērtības 

un vienošanās. Šāds novērojums, kad komisijās paustais viedoklis ir atšķirīgs no 

balsojuma Saeimā, ir skaidrojams ar koalīcijas vai politiskās partijas (apvienības) 

kopējo vienošanos un koalīcijas vienošanos par atbalstu stratēģiskos jautājumos. 

Vēl viens nozīmīgs nosacījums reformu pieņemšanai ir laika periods un tuvums 

nākamajām vēlēšanām, īpaši gadījumā, kad izmaiņas ir saistītas ne vien ar 

grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, bet arī ar grozījumiem likumos.  

Procesa ilgtermiņa izpētes rezultātā novērots, ka izšķiroša loma noteiktas 

reformas virzībā ir ne vien attiecīgās jomas ministra piederībai noteiktai 

politiskajai partijai, bet arī šīs reformas atbalstam no premjera puses un finanšu 

ministra, pat gadījumos, ja ministrs sākotnēji ir bezpartejiska persona, bet 

izvirzīts no noteiktas partijas un bauda tās politisku atbalstu. Šo gadījumu spilgti 

apliecina reformu īstenošanas analīze un laikposmi, kad veselības joma tika 

atzīta par kopēju valdošās koalīcijas politisku prioritāti, piešķirot tai 

nepieciešamo finansējumu, kas saistīts ar “dzels trīsstūra” esamību – kad vienu 

politisko spēku pārstāv veselības ministrs, finanšu ministrs un Ministru 

prezidents. Šis novērojums, balstoties uz institucionālisma teoriju, ir skaidrojams 

ar normatīvo pārsvaru, kad vienas partijas pārstāvētie ministri, balstoties uz 

normatīvi noteiktām priekšrocībām, ir apveltīti ar būtiski lielāku varu un 
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resursiem, tiem institucionāli ir lielāka ietekme resursu pārdales jautājumos, kas 

sniedz būtiskas priekšrocības, salīdzinot ar gadījumiem, kad ministrs pārstāv citu 

politisko spēku. Šis normatīvais varas pārsvars arī norāda uz to, ka daudz lielāka 

nozīme par indivīda – konkrētā ministra – spējām ir institūcijai, kuras ietvaros 

tas atrodas, un, lai gan formāli deleģētā vara un tiesības visiem veselības 

ministriem ir vienādas, esot daļai no šīs institūcijas, konkrētā indivīda ietekme ir 

būtiski lielāka.  

Analizējot faktorus, kas, raugoties no kulturāli kognitīvā aspekta, ietekmē 

veselības politikas veidošanu un īstenošanu, laika gaitā ir novērojama regulāra 

ideoloģiskā kursa nomaiņa, kas kavē politisko pārmaiņu ieviešanu starp labēji 

liberālu un sociāldemokrātisku virzienu. Pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ir 

novērojama valdošo politisko spēku pārliecība par veselības jomu kā izteiktu 

brīvā tirgus preci, kā rezultātā netiek atbalstīta pieeja jomas regulēšanā un 

finansēšanā no kopējā budžeta, aicinot ieviest brīvā tirgus un konkurences 

principus, bet atbildību par indivīda veselības stāvokli un veselības problēmām 

pilnībā atstāt indivīda pārziņā. Savukārt, saskaroties ar šādu pārmaiņu sekām – 

nevienlīdzību un pakalpojumu pieejamības problēmām –, kā arī ar vēlmi tuvoties 

Eiropas labklājības valstu līmenim un sociāldemokrātiskām vērtībām, tiek 

mainīts ideoloģiskais kurss, veicinot veselības nozares finansējuma 

palielināšanu. Savukārt ekonomiskās krīzes apstākļos kā dominējošie spēki atkal 

pārsvaru gūst tie paši brīvā tirgus aizstāvji, tādējādi atkal mainot un jaucot šo 

uzņemto Eiropas sociāldemokrātijas virzienu. Šāda ideoloģiska svārstīšanās un 

vienota atzīta skaidra vērtību modeļa neesamība rada situāciju, kurā tiek veiktas 

pārmaiņas, bet netiek nodrošināts pārmaiņu īstenošanai nepieciešamais 

finansējums, tādēļ netiek sasniegti reformas mērķi.  

Ilgtermiņā raksturojot veselības politikas veidošanu un īstenošanu 

Latvijā, ir skaidri novērojamas jaunā institucionālisma atziņas par pagātnes 

ietekmi un institucionālā līdzsvara saglabāšanu, kas izpaužas kā institucionālais 
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inertums. Reformu uzsākšanas sākumposmā 90. gadu sākumā, kas iezīmējas ar 

globālu politiski ideoloģiskā kursa maiņu, kurš tiek pozicionēts kā pilnīgs 

pretstats esošajai kārtībai un saistāms ar atgriešanos pirmsokupācijas izaugsmes 

posmā, ir “iespēju logs” straujai un nozīmīgai reformu realizēšanai, no pamatiem 

būvējot pilnīgi jaunu sistēmu. Šajā pārmaiņu laikā, kad tiek veikta pilnīga 

vērtību, prakšu un kultūras maiņa, nepastāv būtiski ierobežojošie faktori, kas 

veicinātu institucionālo inertumu. Savukārt vēlākā laikposmā, kad jau 

izveidojušās noteiktas institucionālās prakses, normas un vērtības, būtiska 

pārmaiņu veikšana, piemēram, atceļot iepriekš uzņemto un neveiksmīgo kursu 

pēc brīvā tirgus principiem, nav iespējama, un nākamajos posmos notiek tikai 

nelielas inkrementālas pārmaiņas esošās prakses uzlabošanā un pilnveidošanā. 

Tāpat institucionālais inertums un pagātnes ietekme novērojama 

pārvaldības modeļa maiņā, kas atbilstoši pētījuma rezultātiem veselības politikā 

ar pilnvērtīgu sabiedrības (gan nozares pārstāvju, gan pacientu pārstāvju) iesaisti 

iezīmējās vien 2016. gadā, kā to norādīja intervētie nevalstiskā sektora pārstāvji. 

Savukārt iepriekšējos periodos sadarbība netika raksturota kā līdzdarbība un 

partneru iesaiste, bet NVO sektors vairāk tika skatīts tikai kā viens no 

potenciālajiem izpildītājiem, kam deleģēt noteiktu uzdevumu vai funkciju. 

Šis novērojums ir pretējs aprakstītajai citu valstu praksei, kur ārstiem tiek 

piedēvētas veto tiesības daudzu politisku jautājumu virzīšanai un reformu 

ieviešanā vai to ieviešanas kavēšanā. Kā rāda Latvijas reformu virzības izpēte, 

Latvijā ārstniecības personas, pacientus un pakalpojumu sniedzēju pārstāvošas 

asociācijas, biedrības un arodbiedrības savu iesaisti, līdzdarbošanos sāk apzināt 

un aktīvi izmantot tikai pēdējos gados. Lai arī ārstniecības personas pārstāvošas 

organizācijas ir īstenojušas dažādas aktivitātes, tai skaitā protesta akcijas un 

streikus, veto tiesības jautājumu politiskā lemšanā līdz šim nav novērotas. 

Tādējādi var secināt, ka nozares pārstāvniecība un ietekme politisku jautājumu 

lemšanā ir relatīvi neliela un nepietiekama. 
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Tas liecina, ka Latvijas veselības politikas jomā, lai sasniegtu labas 

pārvaldības principus, kas Eiropā darbojās jau kopš 90. gadiem, bija 

nepieciešami 25 gadi, lai atbrīvotos no institūciju pagātnes paterniem un spētu 

inkrementālā ceļā mainīt politikas veidošanas un īstenošanas praksi.  

Apkopojot analīzes rezultātus, ir jāsecina, ka veselības sistēma Latvijā 

30 gados ir piedzīvojusi fundamentālas pārmaiņas un politiskā kursa maiņu – no 

izteiktas centralizētas plānveida ekonomikas, izejot brīvā tirgus pieejas vadītu 

decentralizācijas un deregulācijas periodu un beigās nonākot pie jauna veida 

pārregulācijas pieejas. Šo procesu laikā ir vērojamas ne vien pārmaiņas 

realizētajās praksēs, pieņemot noteikta veida politiskos lēmumus, bet arī 

pārmaiņas sabiedrībā un izpratnē par veselības nozīmi kopējā tautsaimniecībā un 

uzskatu maiņā: no veselības aprūpes kā pakalpojuma uz veselības aprūpi kā daļu 

no cilvēktiesībām.  

Izmantotā pētījuma pieeja, analizējot ne tikai atsevišķi veselības jomu, bet 

skatot kopumā valsts politikas veidošanas un īstenošanas praksi, analizējot 

kulturāli kognitīvo, regulatīvo un normatīvo pīlāru, atklāja plašākus sabiedrībā 

dominējošos konceptus, valsts attīstības prioritāros virzienus, kā arī izgaismoja 

atšķirīgās izpratnes starp likumdevēja, izpildvaras un pašas nozares skatījumu uz 

veselības politiku un tās vērtībām. Šāda vēsturiskā institucionālisma un procesu 

izsekošanas pieeja papildus jau agrāk zināmajiem iemesliem – nepietiekamu 

nozares finansējumu – atklāja pagātnes notikumu ietekmi uz pieņemtajiem 

lēmumiem: 90. gados pastāvošo zināšanu trūkumu par veselības ekonomikas 

atšķirībām no ražošanas ekonomikas, brīvā tirgus un deregulācijas negatīvajiem 

aspektiem uz veselības jomas attīstību. Savukārt regulatīvā pīlāra analīze atklāja 

un palīdzēja skaidrot vispārējos valsts uzstādījumus un izvirzītās prioritātes 

likumdošanas un izpildvaras organizēšanas jomā, kas sniedza skaidrojumus, 

kādēļ veselības nozare netika atzīta par prioritāti un tās attīstība netika mērķēti 

virzīta. Normatīvā pīlāra analīze atklāja atšķirības starp likumdevēja un 
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izpildvaras izpratni par jomas attīstību, tajā pastāvošām problēmām un 

risināmiem jautājumiem. Notikumu trasēšanas pieeja un sistēmisks skatījums uz 

visiem trim pīlāriem, kas papildināts ar kvantitatīvo datu analīzi, papildus atklāja 

atšķirības starp izpildvarai sniegtajiem uzdevumiem un rezultātiem, kas atklāja 

institucionālās kapacitātes trūkumu. Intervijas ar veselības jomu saistītajiem 

dažādajiem aktoriem atklāja plaisas starp teorētisko, likumdošanā noteikto valsts 

pārvaldības lomu un uzdevumiem un faktisko jomas pārvaldību. Paustie viedokļi 

par sadarbību un tās raksturojums atklāja atšķirīgo redzējumu par valsts 

pārvaldes sadarbību ar nevalstisko sektoru, tā lomu, nozīmi un uzdevumiem, kā 

arī to, ka regulatīvi noteiktu normu iedzīvināšanai institūciju praksē ir 

nepieciešams ilgs pārmaiņu laiks un, iespējams, paaudžu nomaiņa. Līdz ar to var 

secināt, ka veselības reformu ieviešana nav uzskatāma tikai par tehnisku 

pārmaiņu ieviešanas procesu, bet primāri par politisku procesu, kuru ietekmē 

daudz dažādu politisko aspektu, kā arī ekosistēma, kurā šīs pārmaiņas tiek 

īstenotas, un ārējie apstākļi. 

Pētījumā izmantotais modelis, izmantojot vēsturiskā institucionālisma 

pieeju un procesu izsekošanas pieeju, analizējot kulturāli kognitīvo, regulatīvo 

un normatīvo pīlāru, var tikt izmantots ne tikai veselības politikas, bet arī citu 

sociāli nozīmīgu politisko procesu un pārmaiņu analīzei, piemēram, analizējot 

pārmaiņas sociālā nodrošinājuma jomā (pensiju, pabalstu sistēmas) vai izglītības 

jomā. Tik plaša un visaptveroša lauka izpēte nebūtu lietderīga jomām, kuras rada 

finansējumu, tā sauktajām pelnošajām nozarēm, bet varētu sniegt skaidrojumus 

un pamatot lēmumus, kādēļ nozīmīga budžeta daļa tiek vai netiek piešķirta 

noteiktai sociālai funkcijai, jo šāda pieeja atklāj vispārējus konceptus, kas ir 

ilgtermiņā pastāvoši un globāli ietekmē sabiedrību, tajā valdošās vērtības, 

ideoloģijas un prioritātes.  
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