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Informatīvs izdales materiāls par SAM 9.2.5.
Prioritārās jomas?

Kas var saņemt?

Ārsts, zobārsts, ārsta
palīgs, māsa (medicīnas
māsa), māsas palīgs,
vecmāte, fizioterapeits,
ergoterapeits, zobu
higiēnists, zobārsta
asistents,
zobārstniecības māsa

Cik ilgi
saņem?

Kādas kompensācijas?

Sirds un asinsvadu
Onkoloģijas
Bērnu (sākot no
perinatālā un
neonatālā perioda)
aprūpes
Garīgās veselības

•

Ģimenes ārsts, kurš
nodod praksi

Ģimenes ārsts, kurš
pārņem praksi

Kompensācijas apjoms?

Kompensācija par darbu reģionos

Vienreizēja

Piecu mēnešalgas apmērā atbilstoši kategorijai

Papildu kompensācija par darbu
reģionos

Vienreizēja

Uzturēšanās izmaksu kompensācija

Ikmēneša

Vienas mēnešalgas apmērā atbilstoši kategorij ai p ar k at ru
ģimenes locekli (www.latvija.lv, “Personas dati”):
• par laulāto,
• par bērniem,
• par citu apgādībā esošu personu
EUR 200:

līdz 24
mēnešiem

līdz 6
mēnešiem
•
•
•

Cik bieži?

līdz 24
mēnešiem

Uzturēšanās izmaksu kompensācija

Ikmēneša

Ģimenes ārsta prakses n od ošanas
kompensācija

Trīs mēnešus
katru mēnesi

50% apmērā no NVD* mēneša vidējās izmaksātās summas
ģimenes ārsta praksei iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu
periodā

Ģimenes ārsta prakses pārņemšanas Trīs mēnešus
kompensācija
katru mēnesī
Kompensācija par darbu reģionos
Vienreizēja

Zemākās algas apmērā

Papildu kompensācija par darbu
reģionos

Vienreizēja

Uzturēšanās izmaksu kompensācija

Ikmēneša

Vienas mēnešalgas (MK 851) apmērā atbilstoši katego rijai
par katru ģimenes locekli:
• par laulāto,
• par bērniem,
• par citu apgādībā esošu personu
EUR 200:

Uzturēšanās izmaksu kompensācija

līdz 6
mēnešiem

• 1.-12.mēn. 100% - EUR 200,
• 13.-18.mēn. 70% - EUR 140,
• 19.-24.mēn. 30% - EUR 60
EUR 200:
• 1.-6.mēn. 100%

Piecu zemāko algu apmērā atbilstoši MK 851

• 1.-12.mēn. 100% - EUR 200,
• 13.-18.mēn. 70% - EUR 140,
• 19.-24.mēn. 30% - EUR 60
EUR 200:
• 1.-6.mēn. 100%

Ikmēneša

SAM 9.2.5., pieteikšanās kārtība
Laika periods

Pretendentu
pieteikumus
pieņems līdz 2023.
gada 31. jūlijam

Biežums

Uz
katru
kompensācijas atbalsta
veidu var pretendēt
vienu reizi noteiktajā
periodā

Iesniedzamie dokumenti
• pieteikums
• darba līgums ar ārstniecības iestādi, NMPD,
VAD, VTMEC, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju vai līgums ar NVD
(vismaz uz 5 gadiem, par normālo darba laiku)
Papildus:
• uzskaites veidlapa par sniedzamo informācij u
de minimis, ja iesniegts pieteikums ģimenes
ārsta prakses pārņemšanai;
• apliecinājums par specifisko zināšanu,
informācijas un pieredzes nodošanu, ja noticis
ģimenes ārsta prakses pārņemšanas process.

Veids
•

•
•

•
pasts (Veselības ministrija,
Brīvības 72, Rīga, LV-1011)
elektroniski
parakstīts
pieteikums
(kompensacijas@vm.gov.lv)

SAM 9.2.5., izvērtēšanas kritēriji un pozitīvs lēmums
Izvērtēšanas kritēriji pretendentam
atbilstība darbam prioritārajās jomās,
derīgs ārsta/zobārsta specialitātes sertifikāts;
ārsta palīga, māsas (medicīnas māsas), māsas palīga, vecmātes, fizioterapeita, ergo t erap eit a , zo bu h igiēn ist a, zo bārsta a sist enta,
zobārstniecības māsas, ārstniecības persona VTMEC, ārstniecības persona VAD, ā rstniecības personas atbalstāmajā specialitātē sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās derīgs reģistrs ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā,
atbalstāmā ārstniecības iestāde atrodas ārpus Rīgas,
kompensācijas saņemšanas brīdī nav sasniegts pensijas vecums (izņemot ģimenes ārstu, kurš nodod praksi),
ārsts un zobārsts 24.03.2017. nav strādājis atbalstāmajā specialitātē atbalstāmajā iestādē,
ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits, ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asist ents, zo bārst niecī bas
māsa, ārstniecības persona VTMEC, ārstniecības persona VAD, ā rstniecības persona atbalstāmajā sp ecialit āt ē so ciālās a prūp es u n
sociālās rehabilitācijas institūcijās 24.03.2017. nav strādājusi atbalstāmajā profesijā un/vai pamatspecialitātē ārstniecības iestādē Latvijā,
noslēgts līgums ar NVD valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai vismaz uz 5 gadiem (n ormālo darba la iku ) v ai
darba līgums ar ārstniecības iestādi, NMPD, VTMEC, VAD vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilit ācija s in st it ūcij u v ismaz u z 5
gadiem par pilnu slodzi (normālo darba laiku).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kompensācijas saņēmēja saistības
Valsts apmaksātu veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšana 5 gadus pilna
laika slodzē (par normālo darba laiku)
jāatmaksā saņemtā kompensācija
proporcionāli nenostrādātajam laikam

Pozitīvs lēmums
VM pārbauda nepieciešamos datus VI D,
PMLP vai citās iestādēs
informēšana par lēmumu 10 darba d ienu
laikā pēc izvērtēšanas
kompensācijas līguma parakstīšana VM
darba
sākšana/turpināšana
un
kompensācijas saņemšana!

Kompensācijas netiek apliktas ar nodokli
atbilstoši likuma
"Par
iedzīvotāju ienākuma nodokl i" 9 . p a nta 1 6.
punktam!

SAM 9.2.5., piemēri kompensāciju saņemšanai līdz 24.mēnešiem
Neonatologs
(šobrīd strādā Rīgas ārstniecības iestādē,
vēlas pārcelties uz Valmieru un strādāt Vidzemes slimnīcā par neonatologu)

Medicīnas māsa (nesertificēta)
(šobrīd strādā Rīgas solāriju studijā vai Īrijā veikalā,
vēlas pārcelties uz Jūrmalu un strādāt Jūrmalas slimnīcā par bērnu
māsu)

Ģimenes ārsts, kurš pārņem praksi
(vēlas pārcelties uz Rēzekni un pārņemt ģimenes ārsta praksi Rēzeknē)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Ir vīrs, 2 bērni
Zemākā mēnešalga: EUR 1489
Kompensācija par darbu reģionos:
EUR 1489*5=EUR 7445
Papildu kompensācija par ģimeni:
EUR 1489*3=EUR 4467
Kopā vienreizējās kompensācijas: EUR 11 912
Uzturēšanās izmaksu kompensācija (24 mēn.):
EUR 200*12 mēn. = EUR 2400
EUR 140*6 mēn. = EUR 840
EUR 60*6 mēn. = EUR3 60
Kopā ikmēneša kompensācijas 24 mēn.: EUR 3600

•

•

Ir vīrs, 2 bērni
Zemākā mēnešalga: EUR 867
Kompensācija par darbu reģionos:
EUR 867*5=EUR 4335
Papildu kompensācija par ģimeni:
EUR 867*3=EUR 2601
Kopā vienreizējās kompensācijas: EUR 6936
Uzturēšanās izmaksu kompensācija (24 mēn.):
EUR 200*12 mēn. = EUR 2400
EUR 140*6 mēn. = EUR 840
EUR 60*6 mēn. = EUR 360
Kopā ikmēneša kompensācijas 24 mēn.: EUR 3600

•
•

•

Ir vīrs, 2 bērni
Zemākā mēnešalga: EUR 1489
Pārņemšanas kompensācija:
EUR 1489*3=EUR 4467
Kompensācija par darbu reģionos:
EUR 1489*5=EUR 7445
Papildu kompensācija par ģimeni:
EUR 1489*3=EUR 4467
Kopā vienreizējās kompensācijas: EUR 16 379
Uzturēšanās izmaksu kompensācija (24 mēn.):
EUR 200*12 mēn. = EUR 2400
EUR 140*6 mēn. = EUR 840
EUR 60*6 mēn. = EUR 360
Kopā ikmēneša kompensācijas 24 mēn.: EUR 3600
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