
Latvijas Ārstu 
biedrība 
2019.gads

• Dr.Ilze Aizsilniece

• Latvijas Ārstu biedrības prezidente



LĀB mērķi

- Latvijas ārstu profesionālo, ekonomisko un tiesisko 
interešu aizstāvība.

- Latvijas sabiedrības veselības veicināšana.
- Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu 

kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana.



Latvijas ārstu profesionālo, ekonomisko un 
tiesisko interešu aizstāvība

• 20% finansējuma palielināšana 2019.gadam, likumdošanas izmaiņu 
panākšana Veselības aprūpes finansēšanas likumā.
• Medicīniskās kļūdas jautājuma sakārtošana likumdošanas līmenī.
• Iesaistīšanās diskusijās par finansējuma palielināšanu 2020.gadam.
• Sadarbība ar citām nozares profesionālajām asociācijām, lai gūtu 

lielāku nozares ietekmi uz politisko lēmumu pieņemšanu valstī 
saistībā ar veselības aprūpi.
• Sabiedrības informēšana par notiekošo veselības aprūpē.
• Darbs ar VM un IZM saistībā ar izglītības prasībām ārsta profesijā.



Latvijas sabiedrības veselības veicināšana

• Sadarbība ar medijiem sabiedrības informēšanā par veselības aprūpes 
un veselības veicināšanas jautājumiem
• Sadarbība ar Veselības ministriju un SPKC sabiedrības veselības 

veicināšanā
• Izdevums ārsts.lv – žurnāla drukātā un elektroniskā versija
• Platformas  «BŪT VESELAM» izveidošana (butveselam.lv) izveidošana 

ar divām sadaļām :
• 1. Kas ir cilvēks?
• 2. Kā saglabāt veselību? 



Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu 
kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana
• Divu grozu atcelšana , nodrošinot veselības aprūpi Latvijas iedzīvotājiem –

02.01.2019
• Iesaistīšanās darba grupās par veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanas 

jautājumiem
• Starpdisciplināro konferenču organizēšana Rīgā un reģionos
• Sadarbība ar citām organizācijām konferenču organizēšanā
• Platformas kursiarstiem.lv pārņemšana
• Mācību centra izveidošana
• Sadarbība ar LĀZA ārstu profesionālās izglītošanā un sadarbības 

veicināšanā
• Žurnāla  « Latvijas Ārsts» izdošana un izplatīšana LĀB biedriem.



Latvijas ārstu profesionālo, ekonomisko un 
tiesisko interešu aizstāvība



ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES 10/2019

VĒSTULES 100 SAEIMAS 
DEPUTĀTIEM 
(23./24.10)

Partiju priekšvēlēšanu 
solījumu apkopojums

Preses ziņa par 
vēstulēm

LĀB, LJĀA, LMa, 
LVSADA, LĢĀA, LLĢĀA 

TIKŠANĀS (25.10)

Vienošanās par 
kopīgām aktivitātēm 

“divos viļņos”

Preses brīfings

KOPĪGA PRESES 
KONFERENCE (29.10)

“Vienoti par Veselību!” 
zīmes, «Nolaid karogu, 

iededz sveci!» 
materiālu izstrāde

Preses ziņa par 
plānotajām akcijām

SAGATAVOŠANĀS DARBI 
PROTESTIEM PIE 

SAEIMAS (29.10 –
07.11)

Dalībnieku 
organizēšana un 

instruēšana, plakātu 
u.c. atribūtikas 
sagatavošana

Publicitāte medijos un 
sociālajos medijos



ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES 11/2019

LĀB, LJĀA, LMa, 
LVSADA TIKŠANĀS AR 

PREMJERU, FM UN 
VM (05.11)

Prezentācija par 
nozares 

prasībām

Preses brīfings 
un ziņa par 

tikšanos

LMa UN LJĀA 
TIKŠANĀS AR VALSTS 
PREZIDENTU (05.11) 

Vēstule ar 
nozares 

prasībām

Preses brīfings 
un ziņa par 

tikšanos

“VIENA DIENA BEZ 
MEDICĪNAS 

PERSONĀLA”/ PIKETS 
PIE SAEIMAS (07.11)

Piketa vadīšana, 
protesta prasību 

iesniegšana 
Saeimai

Preses ziņas un 
publicitāte

AKCIJA “NOLAID 
KAROGU, IEDEDZ 

SVECI!” (08.-14.11)

Dalībnieku 
organizēšana un 
akcijas materiālu 

izplatīšana

Publicitāte 
medijos un 
sociālajos 
medijos

OTRA PROTESTA 
AKCIJA PIE SAEIMAS 

(28.11)

Organizēšana un 
dalība protesta 

akcijā

Preses ziņas un 
publicitāte



ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES 12/2019

LĀB, LJĀA, LMa
TIKŠANĀS AR 

TIESĪBSARGU (04.12)

Par vēršanos 
Satversmes 

tiesā

Publicitāte

LĀB TIKŠANĀS AR 
OECD PĀRSTĀVJIEM 

(05.12) 

Vēstule par 
situāciju 
Latvijas 

veselības 
aprūpē

Publicitāte

VĒSTULES 
STARPTAUTISKAJĀM 

ORGANIZĀCIJĀM 
(06.-10.12)

Kopīgu vēstuļu 
izsūtīšana EK, 

PVO, OECD 
u.c.

Publicitāte

TIKŠANĀS AR 
ĀRVALSTU 

DIPLOMĀTIEM 
(11.12)

Dalībnieku 
organizēšana 

un akcijas 
materiālu 
izplatīšana

Publicitāte

POLITIĶU PRĀTA 
SPĒLES «VALSTS 
BUDŽETS 2020» 

(11.12)

Pasākuma 
organizēšana 
sadarbībā ar 

"Prāta spēles"

Publicitāte

Diskusija par 
tālākajām 

aktivitātēm saistībā 
ar budžetu

Tikšanās 

Publicitāte



Pētījums par budžeta sadalījumu trīs AE 
valstīs



Situācijas salīdzinājums 



PUBLICITĀTE 20.10.– 15.12.2019
TV (intervijas, tiešraides reportāžas, ziņu sižeti) – 52
Radio (intervijas, ziņas) – 47
Publikācijas (portālos un drukātajos medijos) – 129
KOPĀ: VAIRĀK NEKĀ 228



PUBLICITĀTE 20.10.– 15.12.2019
Nozīmīgākās:
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cilveks-zinu-virsrakstos-jaunais-arsts-karlis-racenis-
sasniegta-kritiska-
masa.a341770/?fbclid=IwAR0WBdzbCiTeJcGYICv3TtLt5tKr__PjvcOpEKEP7dRR-SNsjtTQ-
bH82MQ
https://www.delfi.lv/news/national/politics/tests-parbaudi-savas-zinasanas-prata-spele-no-
kuras-nobijas-politiki.d?id=51724787&fbclid=IwAR0l8WQPZS-
SAan6TsfdEDqnDctM3MymFS6OAKzmXUZSFwMmPHuKfcKAY74
https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/vairakas-mediku-organizacijas-prasa-vinkeles-un-
reira-demisiju-14231959?fbclid=IwAR0A-
xXtL743MXewlvMJR5j5KEQuMef4pansBP_dyzHAnFEglSKIQQgyW1c
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10359729?fbclid=IwAR1tLwzKwEDPrwp-
tGhzeRf9WWPu94czEWNZLhXixIYUEZZ1tgAnI9AWgeo
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mediku-organizacijas-iestajas-pret-neproporcionalo-
algu-palielinajumu.a341216/?fbclid=IwAR1Gn4f-qKkG0qBUQbPDYvvwnJOnlOarvET7-
fO0dEchco7fCwuQJAbkss4
https://xtv.lv/rigatv24/video/mKrpY0WaG0W-
28_11_2019_dienas_personiba_ar_veltu_purinu?fbclid=IwAR3mhF_COiLgrrBV5q76DZzuEsLTT
R8gEAF__PO5MpUVP8CWGzZNkLLgtKk
https://tvplay.skaties.lv/900-sekundes-
10357291?fbclid=IwAR13KMEAoklqPi6KcrWquyeDffGz0f66yEe6jjSKJFO4-Em8TBGmjcOIZMM
https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-
diskute-mediki-un-politiki-pilns-ieraksts?id=51657867&fbclid=IwAR1tlPUMsgl2GkDyeIQHp-
UDXfC1WVKBKq4qolz2iXjd9HTnHXnpWmxxoYo
https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-
10355463?fbclid=IwAR0vbeN8BGkatHoEqhsC63hMjB3VVM8U1HyZVAMDzJ_IdXNI6VlGBb9Sql
A

Nozīmīgākās:
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/174739/aizliegtais-panemiens-tautas-kalpu-
atbildiba?fbclid=IwAR2bNIB3W0gDRNseGKkMuPCiaigfQ371-ZXaIjNohv9a19ofBv2IKCnZlSI
https://www.santa.lv/raksts/ievasveseliba/uznemigais-arsts-karlis-racenis--cinitajs-par-
medicinu-un-medikiem-
30397/?fbclid=IwAR0xm5ZY5hAofzCWVeMjTIG3C4TOpWdpbyMiOHpJB_XXzT3aj_cikMDHTsg
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.12.2019-intervija-ar-juri-
jansonu.id174715/?fbclid=IwAR0nIy9XwIt1db7zyEscYHetuoeOA8qC2SalS5dY9t9V4tE_h7hcduY
Crow
https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-
10358725?fbclid=IwAR0xS59gpXktoJMZkFmRAuyrC1Pl9my5Ctjz29k-oLMDo_bkyLT_Hv6kY5A
https://www.delfi.lv/news/versijas/ilze-aizsilniece-politiku-zinasanu-
parbaude.d?id=51695035&fbclid=IwAR37FG_GiN74wVea1fYbw6G3fE1lgQOUqGXi8S6O7Zca_x
3jzNj0423jZnE
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/oecd-medicinas-darbinieku-trukums-ir-viena-no-
latvijas-veselibas-nozares-pamatproblemam-
14231478?fbclid=IwAR1KmdL6RqtG_q9YSVrtqOzlPZ-NYqILe7d4LRBoav44BFu8kuZs4AIfxMQ
https://nra.lv/latvija/298652-profesors-viesturs-boka-notiek-cietais-breksits-veselibas-
aprupe.htm?sfns=mo&fbclid=IwAR3t9X6ISL4LAgsZhX7FTpzd8QuEtq0VqCL-
nmygkZFJyqYzaAagiAWHuSA
https://skaties.lv/zinas/latvija/mums-muti-rit-aizbazt-neizdosies-mediki-vienoti-prasiba-par-
13-saeimas-atlaisanu/?fbclid=IwAR0jlHpsH15Td-Fr8XqL8YpZkgaG-IN0ntfF8pheDVlUDTsGWq-
ErtSXlS4
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/masu-asociacija-neprasa-vinkeles-demisiju-atbalsta-
arodbiedribas-ierosinajumu-par-saeimas-
atlaisanu.a339742/?fbclid=IwAR1AXKLkjRQTlswaTcaGSf2mdpsMAgdjs2IVgkjgEc8-
TVa5lfFhMBPxagM

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/cilveks-zinu-virsrakstos-jaunais-arsts-karlis-racenis-sasniegta-kritiska-masa.a341770/%3Ffbclid=IwAR0WBdzbCiTeJcGYICv3TtLt5tKr__PjvcOpEKEP7dRR-SNsjtTQ-bH82MQ
https://www.delfi.lv/news/national/politics/tests-parbaudi-savas-zinasanas-prata-spele-no-kuras-nobijas-politiki.d%3Fid=51724787&fbclid=IwAR0l8WQPZS-SAan6TsfdEDqnDctM3MymFS6OAKzmXUZSFwMmPHuKfcKAY74
https://www.diena.lv/raksts/latvija/politika/vairakas-mediku-organizacijas-prasa-vinkeles-un-reira-demisiju-14231959%3Ffbclid=IwAR0A-xXtL743MXewlvMJR5j5KEQuMef4pansBP_dyzHAnFEglSKIQQgyW1c
https://tv3play.skaties.lv/tv3-zinas-10359729%3Ffbclid=IwAR1tLwzKwEDPrwp-tGhzeRf9WWPu94czEWNZLhXixIYUEZZ1tgAnI9AWgeo
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/mediku-organizacijas-iestajas-pret-neproporcionalo-algu-palielinajumu.a341216/%3Ffbclid=IwAR1Gn4f-qKkG0qBUQbPDYvvwnJOnlOarvET7-fO0dEchco7fCwuQJAbkss4
https://xtv.lv/rigatv24/video/mKrpY0WaG0W-28_11_2019_dienas_personiba_ar_veltu_purinu%3Ffbclid=IwAR3mhF_COiLgrrBV5q76DZzuEsLTTR8gEAF__PO5MpUVP8CWGzZNkLLgtKk
https://tvplay.skaties.lv/900-sekundes-10357291%3Ffbclid=IwAR13KMEAoklqPi6KcrWquyeDffGz0f66yEe6jjSKJFO4-Em8TBGmjcOIZMM
https://www.delfi.lv/delfi-tv-ar-jani-domburu/pilnie-raidijumi/delfi-tv-ar-jani-domburu-diskute-mediki-un-politiki-pilns-ieraksts%3Fid=51657867&fbclid=IwAR1tlPUMsgl2GkDyeIQHp-UDXfC1WVKBKq4qolz2iXjd9HTnHXnpWmxxoYo
https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-10355463%3Ffbclid=IwAR0vbeN8BGkatHoEqhsC63hMjB3VVM8U1HyZVAMDzJ_IdXNI6VlGBb9SqlA
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/174739/aizliegtais-panemiens-tautas-kalpu-atbildiba%3Ffbclid=IwAR2bNIB3W0gDRNseGKkMuPCiaigfQ371-ZXaIjNohv9a19ofBv2IKCnZlSI
https://www.santa.lv/raksts/ievasveseliba/uznemigais-arsts-karlis-racenis--cinitajs-par-medicinu-un-medikiem-30397/%3Ffbclid=IwAR0xm5ZY5hAofzCWVeMjTIG3C4TOpWdpbyMiOHpJB_XXzT3aj_cikMDHTsg
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.12.2019-intervija-ar-juri-jansonu.id174715/%3Ffbclid=IwAR0nIy9XwIt1db7zyEscYHetuoeOA8qC2SalS5dY9t9V4tE_h7hcduYCrow
https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-10358725%3Ffbclid=IwAR0xS59gpXktoJMZkFmRAuyrC1Pl9my5Ctjz29k-oLMDo_bkyLT_Hv6kY5A
https://www.delfi.lv/news/versijas/ilze-aizsilniece-politiku-zinasanu-parbaude.d%3Fid=51695035&fbclid=IwAR37FG_GiN74wVea1fYbw6G3fE1lgQOUqGXi8S6O7Zca_x3jzNj0423jZnE
https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/oecd-medicinas-darbinieku-trukums-ir-viena-no-latvijas-veselibas-nozares-pamatproblemam-14231478%3Ffbclid=IwAR1KmdL6RqtG_q9YSVrtqOzlPZ-NYqILe7d4LRBoav44BFu8kuZs4AIfxMQ
https://nra.lv/latvija/298652-profesors-viesturs-boka-notiek-cietais-breksits-veselibas-aprupe.htm%3Fsfns=mo&fbclid=IwAR3t9X6ISL4LAgsZhX7FTpzd8QuEtq0VqCL-nmygkZFJyqYzaAagiAWHuSA
https://skaties.lv/zinas/latvija/mums-muti-rit-aizbazt-neizdosies-mediki-vienoti-prasiba-par-13-saeimas-atlaisanu/%3Ffbclid=IwAR0jlHpsH15Td-Fr8XqL8YpZkgaG-IN0ntfF8pheDVlUDTsGWq-ErtSXlS4
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/masu-asociacija-neprasa-vinkeles-demisiju-atbalsta-arodbiedribas-ierosinajumu-par-saeimas-atlaisanu.a339742/%3Ffbclid=IwAR1AXKLkjRQTlswaTcaGSf2mdpsMAgdjs2IVgkjgEc8-TVa5lfFhMBPxagM


SOCIĀLO MEDIJU KOMUNIKĀCIJA 
20.10.– 15.12.2019

Facebook
5200 sekotāji – 2x vairāk nekā pirms akcijas
80 ieraksti – viena ieraksta maksimāli  sasniegtā 
auditorija 170 tūkst. 

Twitter
Sasniegtā auditorija – 150 tūkst. 



REZULTĀTI AKCIJĀM

1. Vienota nozare – «vien par visiem un visi par vienu»
2. + 18 milj. eiro – kopā 2020. gadā 60 milj. eiro  mediķu algām
3. Protesta akciju dalībnieku kopskaits – vairāk nekā 6000
4. Apjomīga publicitāte un sociālo mediju sekotāju skaita 

pieaugums
5. Mediju un sabiedrības atbalsts
6. LĀB biedru skaita pieaugums – par 500, kopējais 2020. gada 

sākumā - 2900



Darbi saistībā ar LĀB ēkas sakārtošanu

• Administratīvās tiesas lēmumu pildīšana – horizontālā un vertikālā 
mājas plaisu novērošana
• Notekūdeņu sistēmas sakārtošana
• Ugunsdrošības sistēmas izveidošana
• Ventilācijas sistēmas sakārtošana
• Daļēja grīdu atjaunošana
• Loga bojājuma novēršana pirmajā stāvā, tādējādi novēršot mūra un 

pamata tālāku bojāšanu.



Sanākt kopā - tas ir sākums, turēties kopā -
tas ir progress, strādāt kopā - tie ir panākumi.

Henrijs Fords
Ford Motors dibinātājs



PALDIES PAR UZMANĪBU!


