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Par nepamatoto Andas Nulles atstādināšanu 

 

Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija (turpmāk – LĀRA) ir asociācija, kas pārstāv 

138 fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstus. Tā ir dibināta 1998. gadā, lai veicinātu 

rehabilitācijas attīstību Latvijā: celtu rehabilitologu kompetenci un piedalītos nozares 

reglamentējošas likumdošanas pilnveidošanā. LĀRA neapšaubāmi apvieno vadošos 

Latvijas fizikālās un rehabilitācijas speciālistus, kuri ļoti labi pārzin esošo rehabilitācijas 

situāciju Latvijā. 

2022.gada 20.oktobrī notikušās LĀRA  biedru kopsapulcē tika pieņemts lēmums 

izteikt dziļu neizpratni un sašutumu par Veselības ministrijas lēmumu atsaukt no amata 

Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari (turpmāk NRC Vaivari) valdes priekšsēdētāju 

Andu Nulli, un pazemojošo veidu kā tas tika realizēts, ne tikai radot reputācijas draudus 

augsti cienītai un respektētai kolēģei un vadītājai, bet liekot arī pārējiem nozares 

pārstāvjiem justies nevērtīgiem ierēdņu patvaļas priekšā, kad zināšanām un kompetencei 

vairs nav nozīmes, bet priekšplānā izvirzās citas prioritātes. 

Jau pašlaik masu mediji ir publicējuši gan NCR Vaivari darbinieku, gan citu nozaru 

speciālistu un biedrību neizpratni un nosodījumu šādai Veselības ministrijas un Indras 

Dreikas rīcībai. LĀRA kā rehabilitācijas nozari pārstāvoša biedrība pilnībā piekrīt medijos 

publicētajai informācijai Andas Nulles atbalstam. 1 

Papildus vēlamies vērst uzmanību uz sekojošām lietām, kas rada mūsu neuzticību 

valsts pārvaldei un tās lēmumiem. 2022. gada 21. oktobrī tika publicēts Veselības 

ministrijas valsts sekretāres Indras Dreikas viedoklis , kur, ņemot vērā, kā šis viedoklis tika 

pasniegts (tas ir, lietojot frāzes “mans pienākums”, “man jārīkojas”, “man ir jābūt 

pārliecībai”) var konstatēt, ka būtībā lēmumu par Andas Nulles atstādināšanu pieņēmusi 

Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika vienpersoniski. 2 

                                                      
1https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/arstu-biedriba-iebilst-pret-andas-nulles-atsauksanu-no-rehabilitacijas-

centra-vaivari-vaditajas-amata.a478652/ 

https://www.delfi.lv/news/versijas/peteris-apinis-dreikas-sacerejuma-vertejums-ir-skaistos-teikumos-ieslepti-

meli.d?id=54867158 

https://www.la.lv/peteris-apinis-vaivaru-saga-ka-veselibas-ministrijas-literara-izaugsme-gramatikas-kludu-

un-melu-forma 

https://www.delfi.lv/news/national/politics/nrc-vaivari-darbinieki-valdes-priekssedetajas-atlaisana-saskata-

dreikas-patvaligu-ricibu.d?id=54859450 
2 https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/indra-dreika-par-andas-nulles-atsauksanu-no-nacionala-rehabilitacijas-

centra-vaivari-valdes-priekssedetajas-amata 
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Veselības ministrijas valsts sekretāre Indra Dreika medijiem apgalvo, ka lēmums 

atcelt NRC Vaivari valdes priekšsēdētāju ir balstīts faktos un vērsts uz to, lai nodrošinātu 

labu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību3.  

Diemžēl, iepazīstoties ar Veselības ministrijas mājas lapā publicēto dienesta 

ziņojumu par pārbaudes veikšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Nacionālais 

rehabilitācijas centrs “Vaivari” 4, ir secināms, ka šis ziņojums ir vērtējams ļoti kritiski, jo 

tajā ir gan pretrunas, gan juridiski nepamatoti apgalvojumi. Bez tam vērtējums netiek 

sniegts ne par vadītāja profesionalitāti, ne par NRC Vaivari kā kapitālsabiedrības 

sasniegtajiem rezultātiem. 

Nesaprotama šķiet SIA NPP dēvēšana par Andas Nulles privātpraksi un iesaiste 

vērtējumā, jo tai nav sakara ar NRC Vaivari darbību. Ja tas tika darīts ar mērķi parādīt, ka 

nav iespējams savienot vadītāja darbu un praktizēt kā ārstam, tad kā jāvērtē pretrunu pilnais 

Veselības ministrijas lēmums iecelt NRC Vaivari valdē  divas personas, kas ir citu divu 

medicīnas iestāžu valdēs Rīgā un Bauskā? Tas rada nopietnas bažas arī par Veselības 

ministrijas un Indras Dreikas zināšanām ekonomikas jomā, un rada aizdomas, ka, citējot 

Veselības ministrijas valsts sekretāri Indru Dreiku: “viņas rīcība neatbilst krietnam un 

rūpīgam saimniekam” jo par saimniecisko nelietderību viennozīmīgi norāda trīs valdes 

locekļu iecelšana divu vietā, neskatoties uz to, ka Pārrsesoru koordinācijas centrs ir 

novērtējis līdzšinējo divu valdes locekļu vadīto NRC Vaivari darbību ar atzīmi “ļoti labi”.  

Ziņojuma 11.lpp. ir teikts: “Komisijas ieskatā, vērtējot Sabiedrības valdes 

priekšsēdētāja amatam noteiktos pienākumus un attiecīgo atbildību, Sabiedrības lielumu, 

apgrozījumu un mērogu, likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” paredzētā atļauja savienot valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu 

ar ārsta darbu ir jāinterpretē atbilstoši faktiskajai situācijai, piemērojot ne tikai tiesību 

normas gramatisko iztulkošanas metodi, bet arī citas metodes, iepazīstoties un cenšoties 

noskaidrot likumdevēja gribu un mērķi, izdodot konkrēto tiesību normu, t.i. vai 

likumdevējs ir vēlējies noteikt, ka valsts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs var 

papildus veikt ģimenes ārsta pienākumus ar 1580 pie Andas Nulles reģistrētajiem 

pacientiem, no tiem 311 bērniem”. Atbilde ir acīmredzama – likumdevējs par Andu Nulli 

nav pat aizdomājies, kur nu vēl par 1580 pacientiem! Ar šīs normas interpretāciju dotajā 

brīdī nodarbojas tikai Veselības ministrijas ierēdņi, kuriem šis skaitlis nepamatotu iemeslu 

dēļ nepatīk, pie tam netiek dota norāde, kāda tieši iztulkošanas metode būtu jāizmanto, ja 

gramatiskā šķiet nepieņemama. Ja likumdevējs būtu vēlējies noteikt kādus ierobežojumus 

ārsta darbam, nav šaubu, ka tādi tiktu pieņemti normatīvajā regulējumā. 

Ziņojuma 8.lpp. minēts, ka Anda Nulle ir atturējusies no lēmuma pieņemšanas 

attiecībā uz radinieka pieņemšanu darbā, bet secinājums tiek izdarīts sekojošs – ka, lai arī 

Anda Nulle neparakstīja dokumentus par darbā pieņemšanu, tas neizslēdz Andas Nulles 

ietekmi uz pieņemto lēmumu! Rodas jautājums, kā jurista diplomu ieguvušajai Valsts 

sekretārei mācību procesā bija iespējams izvairīties no formālās loģikas apguves, jo, 

                                                      
3 https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/indra-dreika-par-andas-nulles-atsauksanu-no-nacionala-rehabilitacijas-

centra-vaivari-valdes-priekssedetajas-amata  
            4 https://www.vm.gov.lv/lv/media/10751/download  
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izvērtējot dienesta ziņojumu, kā viens no iemesliem, kādēļ Anda Nulle ir zaudējusi 

uzticību, ir tieši radinieku pieņemšana darbā? Izejot no Veselības ministrijas ierēdņu un 

Valsts sekretāres Indras Dreikas loģikas, nevar izslēgt, ka Indra Dreika ir ietekmējusi 

ziņojuma sastādītājus tendenciozi veikt šo pārbaudi un izdarīt nepamatotus secinājumus!  

LĀRA valde vēlas uzsvērt, ka 2021.gada aprīlī, lemjot par Indras Dreikas iecelšanu 

valsts sekretāra amatā, Ministru kabinets ir kļūdījies. Iespējams, ka tas ir veselības ministra 

Daniela Pavļuta ietekmē, kas apgalvoja, ka Indra Dreika ir veselības nozares profesionāle5.  

Nav saprotams, kā pretrunīgi vērtētā6 un un interešu konfliktā nonākusī7 Indras 

Dreikas darbība Veselības inspekcijas vadībā padara juristu par veselības nozares 

speciālistu. Ir acīmredzami, ka šis veselības jomas pseido speciālists iespējamo sīko 

juridisko neprecizitāšu dēļ ir gatavs uz lieliem upuriem rehabilitācijas jomā. Laikā, kad šīs 

neprecizitātes varēja lūgt novērst, pretēji labas pārvaldības principam tika pieņemts 

bargākais iespējamais risinājums un bojāta Andas Nulles reputācija. Saskaņā ar Indras 

Dreikas publiski teikto, ir ļoti svarīgi, lai saimniecībā tiktu īstenota saimnieciskā stabilitāte, 

savukārt, rīkojas viņa pilnīgi pretēji tam, ko runā – ja I.Dreika būtu nozares “saimnieks”, 

tad, konstatējot savā saimniecībā riska faktorus, censtos tos novērst, nebremzējot nozares 

attīstību. 

LĀRA ieskatā tas ir darīts kādu savtīgu motīvu iespaidā, izveidojot sev izpildīgu 

valdi, izvēloties laiku, kad jaunā valdība (jaunais Veselības ministrs) vēl nav sākusi savu 

darbu, bet esošajam ministram interese par veselības jomu jau ir mazinājusies. Vai arī 

Veselības ministrija apzinās par patreiz notiekošās Valsts kontroles revīzijas iespējamo 

rezultātu, un vēloties saglabāt ietekmes sviras, liek amatos sev un/vai Veselības ministrijas 

atsevišķiem ierēdņiem izdevīgus darbiniekus. Citādi nevar izskaidrot kāpēc bija vajadzīgs 

šāds lēmums neilgi pirms NRC Vaivari jaunās valdes konkursa. 

Diemžēl situācija ir tik tālu eskalējusies, ka daļa NRC Vaivari ārstu, solidarizējoties 

ar bijušo valdes priekšsēdētāju, ir gatavi pamest savas darba vietas. Cerams, ka Indrai 

Dreikai ir redzējums, kur rast aizvietotājus laikā, kad, pateicoties viņas darbībai, kārtējo 

reizi tiek grauta ārstu ticība Veselības ministrijas lēmumiem un veicināta viņu aizplūšana 

uz privāto sektoru vai ārvalstīm. 

Vēlamies akcentēt, ka NRC Vaivari ir ne tikai atsevišķa veselības aprūpes iestāde, 

bet visas medicīniskās rehabilitācijas nozares flagmanis, kas veido un nosaka 

rehabilitācijas nozares vīziju, stratēģiju un attīstību, kā arī nodrošina Eiropas standartiem 

atbilstošu apmācību bāzi. Tādējādi šis nav lēmums tikai par vienas iestādes destruktīvu 

vadības maiņu. 

LĀRA uzskata, ka Indras Dreikas darbības raksturojamas kā birokrātijas patvaļa un 

ir kaitnieciskas gan rehabilitācijas nozarei, gan Latvijas medicīnai kopumā, un esošajos 

apstākļos ir jāvērtē Indras Dreikas atbilstība ieņemamajam amatam. 

                                                      
5 https://www.vm.gov.lv/lv/jaunums/veselibas-ministrijas-valsts-sekretares-amatam-virza-indru-dreiku 
6 https://www.tvnet.lv/6782177/starp-citu-medikiem-naudas-nav-ieredni-strada-

pirti?utm_source=email&utm_content=6782177 
7 https://www.delfi.lv/news/national/criminal/knab-sodijis-vi-vaditaju-par-dienesta-auto-glabasanu-sava-faktiskaja-

dzivesvieta.d?id=52541859 
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Ņemot vērā iesniegumā skaidroto, lūdzam Jūs kā Ministru prezidentu iesaistīties šī 

jautājuma risināšanā un: 

1) izveidot neatkarīgu komisiju un uzdot izvērtēt pieņemtā lēmuma par Andas Nulles 

atstādināšanu no NRC Vaivari valdes pamatotību;  

2) ierosināt disciplinārlietu saistībā ar Indras Dreikas rīcību, kā arī Ministru kabinetā 

rosināt izvērtēt Indras Dreikas atbilstību ieņemamajam amatam; 

3) pēc 1) punktā minēto rezultātu saņemšanas publiski aicināt Veselības ministriju 

atzīt savas kļūdas saistībā ar reputācijas kaitējumu, kas nodarīts Andai Nullei, kā 

arī atzīt un novērtēt Andas Nulles nopelnus gan NRC Vaivari, gan rehabilitācijas 

nozares attīstībā. 

 

LĀRA ir arī gatava ar Jums tikties, lai pārrunātu šo jautājumu, kas varētu arī ietekmēt 

visu rehabilitācijas nozares turpmāku sekmīgu attīstību. 

 

Ar cieņu, 

 

Pārstāvot biedrības “Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija” biedru pilnsapulces 

viedokli, valdes locekļi: 

 

Uģis Beķeris  

 

Lolita Cibule 

 

Ilze Hāznere 

 

Zaiga Kalnbērza-Ribule 

 

Inese Svikliņa 

 

Ingrīda Tambora 

 

Rīgā, 23.10.2022 

  


