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Māsas ir gatavas atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku pēc šā gada
1.jūnija
Valsts prezidentam un Ministru prezidentam izrādot neieinteresētību tikties ar
biedrības „Latvijas Māsu asociācija” valdes locekļiem, lai pārrunātu jautājumus par
profesijas Māsa (Medicīnas māsa) pastāvēšanu nākotnē, virsstundu darbu un atalgojuma
jautājumu, kā arī nesaņemot atbildi no Veselības ministrijas par aktuālajiem jautājumiem,
kas saistīti ar māsas lomu Latvijā, biedrība „Latvijas Māsu asociācija” atbalsta protesta
akciju rīkošanu.
Saskaņā ar Veselības inspekcijas statistiku 2016.gadā Latvijā ir reģistrētas strādājošas 8756
māsas, kas ir par 216 māsām mazāk nekā 2015.gadā, turklāt strauji sarūk pirmreizēji reģistrēto
māsu skaits, kā arī katru gadu samazinās savā profesijā strādājošo māsu skaits. Desmit gadu laikā
darbu slimnīcās ir uzteikušas aptuveni 5 000 māsas.
Veselības ministrijas Konceptuālajā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”,
dati norāda, ka šobrīd, Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju ir 502,4 māsas, kas, vidēji salīdzinot ar citām
Eiropas savienības valstīm, ir par 42% mazāk. Tas ievērojami apdraud aprūpes kvalitāti.
Atbilstoši Finanšu ministrijas statistikas datiem aizvadītajā gadā vidējā bruto alga Latvijā
bija 858,9 eiro, šogad tā varētu pieaugt līdz 906,1 eiro, taču atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības
personām” māsas zemākais mēneša atalgojums (9.kategorija) ir 418 eiro. Ekonomiskās situācijas
radīto apstākļu dēļ 2016.gadā 1355 māsas strādāja divās darbavietās, 178 māsas – trīs darbavietās,
un vairāki desmiti māsu ir spiestas strādāt četrās līdz septiņās darbavietās.
Latvijas Māsu asociācijas valde ierosina pakāpeniski samazināt pagarināto normālo darba
laiku (PNDL), paralēli nosakot normālā darba laika (NDL) algas paaugstinājumu pēc sekojoša
grafika:
2017.g. veikt NDL algas paaugstinājumu par 99,52 € (517,52 €), PNDL stundas mazinot no 240 uz
220.
2018.g. veikt NDL algas paaugstinājumu par 123,22 € (640,74 €), PNDL stundas mazinot no 220
uz 200.
2019.g. veikt NDL algas paaugstinājumu par 152,56 € (793,30 €), PNDL stundas mazinot no 200
uz 180.
2020.g. veikt NDL algas paaugstinājumu par 188,88 € (982,18 €), PNDL stundas mazinot no 180
uz 168.
Valdībai turpinot ignorēt krīzes situāciju veselības nozarē un atstājot bez vērības Latvijas
Māsu asociācijas valdes ierosinājums ir atbalstīt Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrība (LVSADA) priekšlikumu atteikties strādāt pagarināto normālo darba laiku ar šī gada
1.jūniju.

Par biedrību „Latvijas Māsu asociācija”
Latvijas māsu asociācija ir sabiedriska māsu profesionālā organizācija ar vadošo un
aizstāvošo funkciju māsu profesijā. Latvijas māsu asociācija veicina māsu profesijas attīstību un
aprūpes kvalitāti ar ietekmi uz izglītību, aizstāvību un veselības aprūpes politiku.
Biedrības valdes locekļi attīsta dažādu programmu/projektu izvirzīšanu un īstenošanu, kas uzlabotu
māsu profesionālo, sociālo un ekonomisko statusu, un tiesības iesaistīties veselības aprūpes
politikas veidošanā, kas attiecas uz māsu praksi un aprūpes kvalitāti. Plašāka informācija
www.masuasociacija.lv
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