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Priekšvārds revīzijas ziņojumam “Vai ārstniecības personu atalgojums ir
pieaudzis? Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa
klīniskās universitātes slimnīca” atlīdzības sistēmas izvērtējums”
Elita Krūmiņa, valsts kontroliere
Valsts kontrole šodien publisko revīzijas ziņojumu par
atalgojumu “Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā”.

ārstniecības

personu

Revidentiem diemžēl ir bijis jāsecina, ka mediķu atlīdzības nosacījumi vismaz šajā
slimnīcā nav bijuši ne taisnīgi, ne saprotami un izsekojami, savukārt 2018.–2019.
gadā piešķirtais papildu finansējums ir vēl vairāk palielinājis iepriekš pastāvošās
būtiskās atšķirības starp darba samaksas zemāko un augstāko robežu.
Valsts kontroles revīzijas mērķis bija arī pārbaudīt, vai ārstniecības personu
atalgojums palielinās, pieaugot valsts budžeta finansējuma apjomam, un vai
prioritāri tiek palielinātas zemākās algas, kā to iecerējusi Veselības ministrija. Tāpēc
revīzijā apkopota un analizēta informācija par ārstniecības personu darba samaksu
septiņās dažāda līmeņa slimnīcās laikā no 2017. līdz 2019. gadam.
Revīzijā secināts, ka visās pārbaudītajās slimnīcās ārstniecības personu atalgojums ir
pieaudzis un izlasē iekļauto ārstu, māsu un māsu palīgu algu pamatlikmes pārsniedz
valstī noteiktās zemākās mēnešalgu likmes. Tomēr dažādu līmeņu slimnīcās
atšķirības darba organizācijā un darba samaksas sistēmā ir tik būtiskas, ka, neveicot
detalizētas pārbaudes par atalgojuma struktūru, nav iespējams pārliecināties, vai
piešķirtais papildu finansējums prioritāri ir novirzīts zemāko algu izlīdzināšanai un vai
ir ievērots Nacionālā veselības dienesta ierobežojums algas palielināšanai, ja tā
pārsniedz 4012 eiro par slodzi.
Valsts kontrole vēlas uzsvērt, ka šie secinājumi nekādā ziņā nav attiecināmi uz
mediķu darbu, kuri godprātīgi un profesionāli pilda savu pienākumu gan Covid-19
pacientu ārstēšanā, gan citu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.
Mēs apzināmies, ka revīzijas ziņojuma publiskošana tieši šobrīd, mums visiem
grūtajā laikā, kad vairums mediķu strādā pāri spēkiem, varētu, lai arī netieši, tomēr
radīt pāridarījuma sajūtu arī viņiem. Taču vienlaikus mēs apzināmies savu atbildību
sabiedrības priekšā. Šī atbildība iekļauj likumā noteikto Valsts kontroles pienākumu
sniegt sabiedrībai Valsts kontroles rīcībā esošo informāciju – publiskot revīziju
rezultātus nekavējoties, līdzko fakti ir pārbaudīti, pierādīti un atklāti revīzijas
ziņojumā.

Valsts kontrole to vienmēr ir konsekventi darījusi neatkarīgi no politiskās,
ekonomiskās, sociālās vai epidemioloģiskās situācijas valstī. Sabiedrībai ir tiesības
zināt. Tāpēc Valsts kontrole publisko arī šo revīzijas ziņojumu.
Vienlaikus Valsts kontrole aicina politiķus būt godprātīgiem un rīkoties ētiski –
neizmantot Valsts kontroles ziņojumu savu politisko ambīciju īstenošanai vai
savstarpējo rēķinu kārtošanai brīdī, kad nozare ir novājināta un cīnās ar visu mūsu
kopīgo izaicinājumu – pandēmiju.
Veselības ministrija ir izstrādājusi un šobrīd aprobē jaunu ārstniecības personu
atlīdzības modeli. Revīzijā nav vērtēts, kā šī modeļa ieviešana ietekmēs darba
samaksu nozarē. Tomēr, Valsts kontroles ieskatā, ir atbalstāmi Veselības ministrijas
centieni ieviest vienotus ārstniecības personu darba organizācijas principus, lai
garantētu ārstniecības personām taisnīgu un ieguldītajam darbam atbilstošu
atalgojumu.
Revīzijas secinājumi ir objektīvi un uz pierādījumiem balstīti. Valsts kontrole sagaida,
ka tie tiks izmantoti tikai un vienīgi profesionālā diskusijā, izstrādājot un aprobējot
jaunu un taisnīgu mediķu atlīdzības modeli.
Tāpat ceram, ka mūsu ziņojums būs noderīgs Stradiņa slimnīcas vadībai, uzlabojot
atlīdzības sistēmu slimnīcā, Veselības ministrijai, plānojot un veicot ilgtspējīgas
reformas ārstniecības personu atalgojuma sistēmā, un arī Saeimai, lemjot par stabilu
un saprātīgu finansējuma piešķiršanu šīs reformas īstenošanai.
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