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PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRAM 
 
pkc@pkc.mk.gov.lv 
 
Rīgā, 2019.gada 8.novembrī 
 
PAR NACIONĀLO ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2021-2027 
 
Bērnu slimnīcas fonds (turpmāk - BSF) ir iepazinies un atzinīgi vērtē, ka jautājumi saistībā ar bērnu 
veselību un labklājību ir iekļauti Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027.gadam (turpmāk- NAP) 
prioritāšu piedāvājumā. Ikdienā mēs, cieši sadarbojoties ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca", sniedzam ieguldījumu, lai slimnīcā pieejamā palīdzība bērniem būtu profesionāla, augstas 
kvalitātes un tiktu sniegta bērniem un ģimenei draudzīgos apstākļos, kā arī lai tiktu nodrošināta 
sniegtās palīdzības pēctecība ikvienam bērnam, kura veselībai nepieciešams atbalsts pēc ārstēšanās 
slimnīcā. Vienlaicīgi mūsu misija ir rūpēties par bērnu veselību, piesaistot sabiedrības palīdzību. Esam 
sociāli atbildīga organizācija, kura jau 18 gadus sniedz ieguldījumu bērnu veselības uzlabošanā un 
kurai rūp Latvijas bērnu nākotne un labklājība. 
 
Mēs ļoti augstu vērtējam Veselības ministrijas centienus attiecībā uz reformām veselības jomā. Kā arī 
ļoti daudz ir izdarīts mātes un bērna veselības jomas uzlabošanā. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka 
joprojām jautājumu, kas attiecas uz bērnu veselību, risināšanā ir daudz jāpaļaujas tieši uz sabiedrības 
atbalstu. Mūsu vērtējumā vēl ir virkne nepieciešamu uzlabojumu, nodrošinot mazajiem pacientiem 
savlaicīgu piekļuvi medicīnas pakalpojumiem, kvalitatīvu un inovatīvu ārstēšanu, vienlaicīgi uzlabojot 
un pilnveidojot ārstēšanās vidi. 
 
Attiecībā uz NAP ietvertajām prioritātēm un rīcības virzienu "Psiholoģiskā un emocionālā labklājība", 
mēs no savas puses vēlētos uzsvērt nepieciešamību izcelt bērnu garīgo veselību kā vienu no prioritāti. 
Raugoties nākotnē,_ _mūsuprāt_, _ļoti būtiski sasniedzamo rezultātu kategorijā ir izvirzīt tādu 
rādītāju, kas raksturotu progresu attiecībā uz bērnu garīgas veselības saslimstības mazināšanu un 
savlaicīgu un kvalitatīvu ārstēšanu, kas ietvertu arī nepieciešamo diagnostiku un secīgi arī 
rehabilitāciju, ja tāda ir nepieciešama. 
 
Izsakām arī savu interesi turpmāk aktīvi piedalīties NAP izstrādē attiecībā uz jautājumiem, kas vērsti 
uz bērnu veselību un labklājību, izsakot konstruktīvus un uz sadarbību vērstus priekšlikumus. Lūdzam 
turpmākai saziņai rakstīt BSF izpilddirektorei Agnetai Didrihsonei uz e-pasta adresi agneta@bsf.lv [2]. 
 
Būsim ļoti pateicīgi par iespēju piedalīties NAP izstrādē. BSF jau kopš 2001.gada ir uzticams 
sadarbības partneris bērniem, viņu vecākiem, valstij, ārstniecības personālam un sabiedrībai. 
 
Ar cieņu, 
 
Bērnu Slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja 
 
Liene Dambiņa 
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