
 
STRATĒĢIJA 2020-2025 

11.07.2020. 

Latvijas Reto slimību alianse (Alianse)  
- ir neatkarīga nevalstiska organizācija; 
- apvieno organizācijas (biedrības un nodibinājumus), kas pārstāv cilvēkus ar retām slimībām; 
- ir biedrs EURORDIS - Eiropas Reto slimību organizācijā; 
- ir biedrs Latvijas Pilsoniskās aliansē; 
- ir parakstījusi NVO un Ministru kabineta sadarbības memorandu; 
- ir parakstījusi Veselības ministrijas un Pacientu organizāciju sadarbības memorandu; 
- piedalījās Latvijas Pacientu organizāciju tīkla izveidē un ir aktīvs tā dalībnieks. 

 
Alianses vīzija 
Retas saslimšanas cilvēkiem var diagnosticēt laicīgi un bez maksas, ir pieejama kompetenta dažādu 
speciālistu komanda, kas nozīmē mūsdienīgu, efektīvu un drošu bezmaksas ārstēšanu, nodrošina vajadzīgo 
medicīnisko un cita veida aprūpi, sarežģītos gadījumos sadarbojoties ar kolēģiem ārzemēs, bet sabiedrība 
izprot un pieņem šādu saslimšanu specifiku un cilvēku īpašās vajadzības, nepieciešamības gadījumā 
sniedzot atbalstu.  
 
Alianses misija ir radīt pilnvērtīgus dzīves apstākļus cilvēkiem ar retām un hroniskām slimībām Latvijā. 
 
Galvenie darbības mērķi: iesaistīt pacientu organizācijas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sekmēt 
veselības un labklājības politikas uzlabošanu reto slimību jomā, pārstāvēt Latvijas reto slimību NVO 
intereses nacionālajā un starptautiskajā līmenī. 
 
Prioritārie darbības virzieni 2020.-2025. gadā 

1. Sadarbība ar politiķiem un ierēdņiem nacionālā un starptautiskā līmenī, t.sk. ar Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisiju, Eiropas Parlamenta deputātiem, un citiem. 

2. Informācijas un saziņas nodrošināšana mājas lapā www.retasslimibas.lv un Alianses sociālajos 
tīklos: facebook, twitter un citur. 

3. Atsevišķa budžeta reto slimību ārstēšanai sagatavošana atbilstoši pacientu vajadzībām un 
iezīmēšana kopējā valsts vai veselības aprūpes budžetā. 

4. Skaidra un saprotama pacienta ceļa retas slimības diagnostikai izstrādāšana Latvijā un ārzemēs, 
nodrošinot 100% apmaksātus pakalpojumus, un pacientu informēšana par šādu kārtību. 

5. 100% apmaksātu medikamentu, terapiju, rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu pieejamības 
uzlabošana, iespēju veicināšana un pacientu informēšana, kā arī atsevišķu problēmgadījumu 
risināšana. 

 
Citi darbības virzieni 2020.-2025. gadā 

1. Finansējuma dažādošana, sponsoru piesaiste un sadarbības veidošana. 
2. Sadarbība ar dažādām institūcijām un organizācijām (NVD, ZVA, SPKC, BKUS, RAKUS, PSKUS, u.c.). 
3. Sadarbības veidošana ar citām organizācijām, pacientiem un citiem partneriem. 
4. Ikgadējo publisko Reto slimību dienas pasākumu organizēšana 29. februārī. 
5. Normatīvā regulējuma izmaiņu un izpildes monitorings, veicot attiecīgas darbības, lai sasniegtu 

Alianses misiju un mērķus.  
 
 
Izstrādāts Latvijas Reto slimību alianses dalīborganizāciju kopsapulcē 11.07.2020.  


