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1. KOPSAVILKUMS 

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāns (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, 

pamatojoties uz 2017.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.158 “Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot 

pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus 

prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 38.punktu, saskaņā ar kuru Veselības ministrijai 

kā finansējuma saņēmējam jāsagatavo cilvēkresursu piesaistes plāns, pamatojoties uz 

Pasaules Bankas izstrādātajās tīklu attīstības vadlīnijās identificētajām cilvēkresursu 

vajadzībām un rekomendācijām, politikas plānošanas dokumentiem veselības nozares 

attīstības jomā un konsultatīvās darba grupas priekšlikumiem. Plāns ir saskaņots 

konsultatīvajā darba grupā.  

 

Plānā, atbilstoši Pasaules Bankas informatīvajā ziņojumā un Konceptuālajā 

ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” identificētajām problēmām 

veselības aprūpes nodrošināšanas jomā, iekļauti rīcības virzieni un konkrēti pasākumi 

tā īstenošanai, sagaidāmie tiešie darba rezultāti, norādīti pasākumu īstenošanas 

termiņi un iesaistīto iestāžu pasākumu izpilde. 

 

2. PLĀNA MĒRĶIS UN RĪCĪBAS VIRZIENI 

Plāna mērķis ir izvirzīts atbilstoši Noteikumu 9.2.5.specifiskajam atbalsta 

mērķim “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas 

sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus 

Rīgas” – uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas 

sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, 

bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības) iedzīvotājiem, 

kas dzīvo ārpus Rīgas. 

 

Plānā ir iekļauti konkrēti pasākumi, to īstenošanu tieši nodrošina rīcības 

virzieni un to risinājumu praktiska ieviešana. Rīcības virzieni: 

1) informācijas izplatīšana – informācija par Projektu “Uzlabot pieejamību 

ārstniecības atbalsta  personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības 

jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” dažādu organizāciju un izglītības iestāžu, 

kas īsteno ārstniecības personu apmācību, mājas lapās, tostarp atbalstāmo pašvaldību 

plašsaziņas līdzekļos. Par pieteikšanās iespējām un noteikumiem kompensācijas 

saņemšanai; 

2) atbalstāmo ārstniecības personu atlases – ārstniecības un ārstniecības 

personu pieteikšanās iespējas un kritērijus kādiem jāatbilst personai, lai tā varētu 

pretendēt kompensācijas saņemšanai; 

3) nepieciešamo speciālistu dalījums pa ārstniecības iestādēm – tiek 

izstrādāta nepieciešamo speciālistu prognoze dalījumā pa ārstniecības iestādēm, 

slimnīcu līmeņiem; 

4) nosacījumu formulēšana ģimenes ārstu praksei, kas atbilst ģimenes ārsta 

prakses nodošanai un pārņemšanai – pretendentu prasību noteikšana atbalstāmajām 

personām un praksēm; 
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5) attālināto konsultēšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas 

pasākumi – attālinātās konsultēšanas pasākumi starp dažādas nozares speciālistiem. 

 

Tabula Nr.1 

Rīcības virzieni 

Pasākums 
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 

Tiešie darbības 

rezultāti 

Iesaistītās 

iestādes 

1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Informācijas izplatīšanas nodrošināšana 

1.1.Sagatavota 

informācija par 

projektu. 

Uzturēta un aktualizēta 

informācija 

www.talakizglitiba.lv 

u.c. tīmekļa vietnēs par 

nepieciešamajiem 

speciālistiem  

 

01.02.2018.- 

01.12.2020. 

VM   1. Apkopots materiāls par 

nepieciešamajiem 

speciālistiem. 

2. Sagatavota informācija 

par iespējām pieteikties 

kompensācijām 

ārstniecības personām:  

2.1.ievietota 

informācija  Valsts 

iestāžu tīmekļa 

vietnēs - VM, NVD, 

NMPD, VI u.c.    

2.2.ievietota 

informācija medicīnas 

specialitātes 

īstenojošo izglītības 

iestāžu mājas lapās. 

NVD, VI, 

RSU, LU, 

NMPD 

1.2.Sagatavota un 

izvietota viegli 

uztverama informācija 

par pieteikšanās 

iespējām kompensācijas 

saņemšanai 

01.02.2018.- 

01.12.2020. 

VM 1. Izstrādāta 

Cilvēkresursu 

piesaistes reģioniem 

kārtība, kas nosaka 

pieteikšanos 

kompensācijām. 

2. Sagatavota 

iesniedzamo 

dokumentu pakete. 

3. Noteikta pieteikšanās 

vieta. 

 

2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Atbalstāmo ārstniecības personu atlases 

2.1.Pretendentu 

pieteikšanās 

 

Visa 

perioda 

laikā 

VM 1. Pretendentu 

pieteikšanās atbilstoši 

Cilvēkresursu 

piesaistes reģioniem 

kārtībai. 

NVD 
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2. Tīmekļa vietnēs 

pieejama iesniedzamo 

dokumentu pakete. 

3. Noteikts dokumentu 

iesniegšanas veids. 

2.2.Pretendentu 

izvērtēšana 

 

Visa 

perioda 

laikā 

VM, NVD 1. Pretendentu izvērtēšana 

atbilstoši Cilvēkresursu 

piesaistes reģioniem 

kārtībai. 

2. Nepieciešamās 

informācijas 

precizēšana NVD vai 

citās iestādēs. 

3. Katra mēneša 15. 

datumā (vai biežāk) 

organizēta 

Cilvēkresursu 

piesaistes reģioniem 

konsultatīvās darba 

grupas sēde, kurā lemj 

par pretendentu 

atbilstību 

kompensācijas 

saņemšanai. 

VI, NVD 

2.3.Līgumu slēgšana Visa 

perioda 

laikā 

VM Līgumu slēgšana ar  

kompensācijas 

saņēmējiem. 

NMPD 

par 

pirmsslim

nīcas 

etapu 

3. RĪCĪBAS VIRZIENS: nepieciešamie speciālisti dalījumā pa ārstniecības iestādēm 

3.1.Atbilstoši VM 

Konceptuālajam 

ziņojumam “Par 

veselības aprūpes 

sistēmas reformu” 

izstrādāta nepieciešamo 

speciālistu (pilna laika 

slodžu) prognoze 

dalījumā pa ārstniecības 

iestādēm, slimnīcu 

līmeņiem (1.Pielikums) 

21.03.2017.-

30.03.2018. 

VM  1. Apkopotas ārstniecības 

personu profesijas/ 

specialitātes 

prioritārajās veselības 

jomās atbilstoši 

ārstniecības iestādēm, 

līmeņu slimnīcām. 

2. Izstrādāta 

nepieciešamo 

speciālistu prognoze 

atbilstoši slimnīcu 

līmeņiem. 

3. Atbilstoši NMPD 

brigāžu izvietojuma un 

skaita plānojumam 

sagatavots atbalstāmo 

speciālistu skaits, kas 

tiek aktualizēts uz katra 

NVD 
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gada 1.jūliju un 

1.janvāri. 

3.2.Izstrādāta 

nepieciešamo 

speciālistu psihiatrijas 

pakalpojumu sniegšanā 

prognoze (2.Pielikums) 

21.03.2017.-

30.03.2018. 

VM Apzināti un prognozēti 

nepieciešamie speciālisti  

psihoneiroloģiskajās 

slimnīcās.  

NVD 

4. RĪCĪBAS VIRZIENS: nosacījumi ģimenes ārstu praksēm, kas atbilst ģimenes 

ārsta prakses nodošanas un pārņemšanas kompensācijas saņemšanai 

4.1.VM nosaka 

ģimenes ārstu prakses, 

kuras projekta ietvaros 

var pretendēt uz prakses 

nodošanu ārpus Rīgas. 

Ģimenes ārstu prakses, 

kuras var pretendēt uz 

prakses nodošanas 

kompensāciju, 

prognoze (3.Pielikums) 

21.03.2017.-

30.03.2018. 

VM Saņemta informāciju no 

NVD par valsts  

apmaksāto veselības 

pakalpojumu 

sniedzošajiem ģimenes 

ārstiem pensijas vecumā 

un tiem, kuri sasniegs 

pensijas vecumu projekta 

īstenošanas laikā.  

NVD 

4.2.VM apzina ģimenes 

ārstus, kuri projekta 

ietvaros var pretendēt 

uz prakses pārņemšanu 

21.03.2017.-

30.03.2018. 

VM Saņemta un apkopota 

informācija no NVD par 

ģimenes ārstiem, kuri būs 

tiesīgi saņemt Projekta 

finanšu atbalstu. 

NVD 

5. RĪCĪBAS VIRZIENS: pakalpojuma pieejamības nodrošināšanas pasākumi 

5.1.Izveidots modulis, 

kur ārstam ir  iespējams 

uzdot jautājumu un 

saņemt atbildi ar 

attālināto konsultāciju 

palīdzību 

02.12.2019. VM Izveidots modulis VM 

5.2.Noteikti speciālisti, 

kuri var sniegt 

konsultācijas projekta 

ietvaros  

02.12.2019. VM, 

NVD, IV 

līmeņa 

slimnīcas 

Noslēgti darba līgumi ar 

ārstniecības iestādēm par 

speciālista pakalpojuma 

veikšanu 

 

5.3.Noteikts mehānisms 

ārstniecības personu 

savstarpējās attālinātās 

konsultācijas fiksēšanai 

un izvērtēšanai  

02.12.2019. VM Attālināto konsultāciju 

fiksēšana, izvērtēšana  

 

5.4.Noteiktas vienas 

konsultācijas izmaksas  

02.12.2019. NVD Veikti grozījumi MK 

noteikumos Nr.1529 vai  

citas iespējas 

VM 
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1.pielikums 

 

Tabula Nr.2  

 

Plānotās atbalstāmās ārstniecības personas prioritārajās jomās atbilstoši 

2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.317 “Ārstniecības 

personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas 

un uzturēšanas kārtība” 1.pielikumam, uz 12.02.2018. 

Nr. 
Prioritārās 

veselības jomas 
Specialitātes Ārstniecības personas * 

I 

Bērnu (sākot no 

perinatālā un 

neonatālā perioda) 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Vecmāte 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Pamatspecialitātes 

 

Internists  

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Ķirurgs 

Neiroķirurgs 

Torakālais ķirurgs  

Asinsvadu ķirurgs 

Bērnu ķirurgs 

Urologs 

Traumatologs, ortopēds 

Ginekologs, dzemdību speciālists 

Pediatrs 

Onkologs ķīmijterapeits 

Hematologs 

Anesteziologs, reanimatologs 

Psihiatrs 

Psihotera 

Neirologs 

Oftalmologs 

Otorinolaringologs 

Infektologs 

Dermatologs, venerologs 

Labortorijas ārsts 

Radiologs diagnosts 

Patologs 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Psihoterapeits 

Medicīnas ģenētiķis 

Klīniskais fiziologs 

Kardiologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Reimatologs 
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Pneimonolgs 

Endokrinologs 

Gastroenterologs 

Urologs 

Nefrologs 

Bērnu neirologs 

Apakšspecialitātes 

 

Onkoloģijas ginekologs 

Neonatologs 

Bērnu infektologs 

Bērnu kardiologs 

Bērnu reimatologs 

Bērnu pneimonologs 

Bērnu endokrinologs 

Bērnu nefrologs 

Bērnu gastroenterologs 

Bērnu hematoonkologs 

Bērnu alergologs 

Bērnu psihiatrs 

Bērnu audiologs 

Foniatrs 

Papildspecialitātes 

Dietologs 

Alergologs 

Hepatologs 

Imunologs 

Algologs 

Transfuziologs 

Flebologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 

Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija) 

II 
Sirds un asinsvadu 

veselība 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Pamatspecialitātes 

Internists 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Ķirurgs 

Asinsvadu ķirurgs 

Pediatrs 

Hematologs 

Anesteziologs, reanimatologs 

Radiologs diagnosts 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Patologs 

Klīniskais fiziologs 

Kardiologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Geriatrs 
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Apakšspecialitātes Bērnu kardiologs 

Papildpecialitātes 

Transfuziologs 

Flebologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 

Dietologs 

III 
 

Onkoloģija 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Pamatspecialitātes 

 

 

 

 

Internists 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Ķirurgs 

Neiroķirurgs 

Torakālais ķirurgs 

Asinsvadu ķirurgs 

Urologs 

Plastikas ķirurgs 

Bērnu ķirurgs 

Ginekologs, dzemdību speciālists 

Pediatrs 

Onkologs ķīmijterapeits 

Hematologs 

Anesteziologs, reanimatologs 

Neirologs 

Otolaringologs 

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs 

Laboratorijas ārsts 

Radiologs terapeits 

Radiologs diagnosts 

Patologs 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Psihoterapeits 

Geriatrs 

Klīniskais fiziologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Pneimonologs 

Endokrinologs 

Nefrologs 

Gastroenterologs 

Bērnu neirologs 

 Onkoloģijas ginekologs 

Apakšspecialitātes 

Bērnu pneimonologs 

Bērnu endokrinologs 

Bērnu nefrologs 

Bērnu gastroenterologs 

Bērnu hematoonkologs 

Papildspecialitātes 

Imunologs 

Algologs 

Transfuziologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 
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 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt 

atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc nepieciešamības. 

 

 

 

   
Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija) 

Dietologs 

IV Garīgā veselība 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Pamatspecialitātes 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Pediatrs 

Psihiatrs 

Neirologs 

Narkologs 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Psihoterapeits 

Geriatrs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Bērnu neirologs 

Apakšspecialitātes Bērnu psihiatrs 

Papildspecialitātes Dietologs 
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 2.pielikums 

Nepieciešamo speciālistu prognoze dalījumā pa ārstniecības iestādēm, 

slimnīcu līmeņiem uz 12.02.2018.  

Tabula Nr.3  

 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti V līmeņa slimnīcā uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

V līmeņa slimnīca 

Speciālisti * Valsts SIA Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” 

Internists  ✓  

Ķirurgs  ✓  

Neonatologs ✓  

Bērnu ķirurgs  ✓  

Traumatologs, ortopēds  ✓  

Ginekologs, dzemdību speciālists  ✓  

Pediatrs  ✓  

Neirologs  ✓  

Bērnu neirologs ✓  

Oftalmologs  ✓  

Otorinolaringologs  ✓  

Radiologs-diagnosts ✓  

Kardiologs  ✓  

Anesteziologs-reanimatologs ✓  

Klīniskais fiziologs ✓  

Arodslimību un arodveselības ārsts ✓  

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ✓  

Ergoterapeits ✓  

Fizioterapeits ✓  

Ārsta palīgs  (feldšeris) ✓  

Māsa ✓  
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Māsas palīgs ✓  

 

* Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 

 

 

Tabula Nr.4 
  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti IV līmeņa slimnīcās uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

IV līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 

SIA 

"Liepājas 

reģionālā 

slimnīca" 

SIA 

"Daugavpils 

reģionālā 

slimnīca" 

SIA 

"Ziemeļkurzemes 

reģionālā 

slimnīca" 

SIA 

"Jelgavas 

pilsētas 

slimnīca" 

SIA 

"Jēkabpils 

reģionālā 

slimnīca" 

SIA 

"Vidzemes 

slimnīca" 

SIA 

"Rēzeknes 

slimnīca" 

Internists  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ķirurgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neiroķirurgs    ✓  ✓  ✓    
 

✓  

Torakālais ķirurgs    ✓        
 

  

Asinsvadu ķirurgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓    

Urologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Bērnu ķirurgs  ✓  ✓    ✓    
 

✓  

Traumatologs, ortopēds  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ginekologs, dzemdību 

speciālists  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Pediatrs ** ✓  
 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Onkologs ķīmijterapeits  ✓  ✓        
 

  

Hematologs  ✓  ✓        
 

✓  

Psihiatrs ** ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neirologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Oftalmologs  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓   ✓  ✓  

Otorinolaringologs ** ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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Infektologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs    ✓        
 

  

Narkologs  ✓  ✓        
 

✓  

Radiologs terapeits  ✓  ✓  
 

    
 

  

Radiologs diagnosts  ✓  ✓  ✓      ✓    

Kardiologs  ✓   ✓  ✓   ✓  ✓  

Pneimonologs   ✓       ✓   ✓  

Nefrologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Gastroenterologs  ✓  ✓            

Patologs  ✓       

Onkoloģijas ginekologs  ✓       

Anesteziologs-reanimatologs  ✓       

Ergoterapeits ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Fizioterapeits  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vecmāte ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs  (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neonatologs, ja dzemdību 

skaits gadā lielāks par 1000 vai 

ir Perinatālās aprūpes centrs 

✓  ✓    ✓  ✓   

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  

 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 

** Atbilstoši bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes prioritārai veselības jomai, atbalstāmi arī pediatrijas, otorinolaringoloģijas 

apakšspecialitāšu speciālisti saskaņā ar 2016. gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta 

personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”.  
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Tabula nr.5  
 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti III līmeņa slimnīcās uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

III līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 

Madonas novada 

pašvaldības SIA 

“Madonas 

slimnīca” 

SIA 

“Jūrmalas 

slimnīca” 

SIA “Dobeles un 

apkārtnes 

slimnīca” 

SIA “Balvu un 

Gulbenes 

slimnīcu 

apvienība” 

SIA   

“Ogres 

rajona 

slimnīca” 

SIA 

“Kuldīgas 

slimnīca” 

SIA     

“Cēsu 

klīnika” 

Ķirurgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Internists  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Anesteziologs-reanimatologs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ginekologs, dzemdību 

speciālists  
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Pediatrs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vecmāte ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Operāciju māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neonatologs, ja dzemdību 

skaits gadā lielāks par 1000               

Papildus profili               

Traumatologs, ortopēds ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neirologs  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   

Funkcionālais speciālists ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓   ✓   

Radiologs diagnosts  ✓  ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 
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Tabula Nr.6 
  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti II līmeņa slimnīcās uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

II līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 

SIA “Alūksnes 

slimnīca” 

SIA “Preiļu 

slimnīca” 

SIA “Krāslavas 

slimnīca” 

SIA "Siguldas slimnīca" 

ar specializāciju 

dzemdniecībā 

SIA “Tukuma 

slimnīca” 

Ķirurgs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Anesteziologs/reanimatologs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Internists ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

      

Papildus profili      

Ginekologs, dzemdību 

speciālists  
✓  ✓   ✓   ✓  ✓   

Pediatrs  ✓                     ✓   ✓   ✓   ✓   

Funkcionālais speciālists ✓                     ✓   ✓   ✓   ✓   

Traumatologs-ortopēds ✓                     ✓   ✓   ✓   ✓   

Vecmāte ✓                     ✓   ✓   ✓   ✓   

Radiologs diagnosts  ✓                     ✓  ✓   ✓   ✓   

Neonatologs, ja dzemdību 

skaits gadā lielāks par 1000 
✓                     ✓  ✓  ✓   ✓   

 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 
 

 

 

 

 



15 

Tabula Nr.7  
 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti I līmeņa slimnīcās uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

I līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 

SIA 

"Aizkraukles 

slimnīca" 

SIA "Saldus 

medicīnas 

centrs" 

SIA "Ludzas 

medicīnas 

centrs" 

Līvānu novada domes 

pašvaldības SIA "Līvānu 

slimnīca" 

SIA "Bauskas 

slimnīca" 

SIA 

"Limbažu 

slimnīca" 

Internists (vai ģimenes ārsts) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Radiologs diagnosts  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Funkcionālais speciālists ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 
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Tabula Nr.8 

  

Prognozēto nepieciešamo NMPD speciālistu skaits pa reģioniem uz 12.02.2018. 

NMPD nepieciešamie speciālisti pa gadiem 

NMPD reģionālais 

centrs 
Specialitāte * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kurzemes reģions Anesteziologs, reanimatologs 4             

  Neatliekamās medicīnas ārsts 9 4 2 1     1 

  Ārsta palīgs (feldšeris) 12 18 12 13 10 8 12 

Vidzemes reģions Anesteziologs, reanimatologs 0             

  Neatliekamās medicīnas ārsts 2 2 2 3 2 1 2 

  Ārsta palīgs (feldšeris) 11 20 20 20 20 10 12 

Latgales reģions Anesteziologs, reanimatologs 3 1 1 1 1 1 1 

  Neatliekamās medicīnas ārsts 10 9 4 4 4 4 4 

  Ārsta palīgs (feldšeris) 16 10 15 20 15 12 13 

Zemgales reģions Anesteziologs, reanimatologs  2 1       1 

  Neatliekamās medicīnas ārsts 3 2     1   1 

  Ārsta palīgs (feldšeris) 11 12 12 15 15 13 15 

Kopā  Anesteziologs, reanimatologs 7 3 2 1 1 1 2 

  Neatliekamās medicīnas ārsts 24 17 8 8 7 5 8 

  Ārsta palīgs (feldšeris) 50 60 59 68 60 43 52 
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 
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3.pielikums 
  

 Nepieciešamo speciālistu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanā prognoze uz 12.02.2018. 

Tabula Nr.9 

  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti psihoneiroloģiskajās slimnīcās uz 12.02.2018. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 
Psihoneiroloģiskās slimnīcas 

Speciālisti * 

Valsts SIA 

"Piejūras 

slimnīca" 

Valsts SIA 

slimnīca 

"Ģintermuiža" 

Valsts SIA 

"Daugavpils 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

Valsts SIA 

"Strenču 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

Valsts SIA 

"Bērnu 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca “Ainaži" 

Valsts SIA   

"Aknīstes 

psihoneiroloģiskā 

slimnīca" 

Māsa  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Psihiatrs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Bērnu psihiatrs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Psihoterapeits ✓        ✓    

Narkologs   ✓    ✓  ✓    

Geriatrs ✓  ✓          

Fizioterapeits      ✓    ✓  ✓  

Ergoterapeits       ✓  ✓    

Fizikālās un rehabilitācijas 

medicīnas ārsts         
✓  

  

Radiologs diagnosts   ✓          
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc 

nepieciešamības. 
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4.pielikums  
 

Ģimenes ārstu prakses, kuras var pretendēt uz prakses nodošanas kompensāciju, 

prognoze uz 12.02.2018. 

 

Tabula Nr.10 

  

Atbilstošās ģimenes ārstu prakses kompensācijas saņemšanai, 

prognoze uz 12.02.2018. 
Ģimenes ārstu prakses, kas atbilst kompensācijas saņemšanai  

Nr.pk. Teritoriālā nodaļa Prakses vieta Daudzums 

1 NVD Kurzemes nodaļa Liepāja 24 

2 NVD Kurzemes nodaļa Ventspils 9 

3 NVD Kurzemes nodaļa Kuldīga 6 

4 NVD Kurzemes nodaļa Skrunda 4 

5 NVD Kurzemes nodaļa Alsungas novads 1 

6 NVD Kurzemes nodaļa Aizputes novads 3 

7 NVD Kurzemes nodaļa Durbes novads 1 

8 NVD Kurzemes nodaļa Grobiņas novads 5 

9 NVD Kurzemes nodaļa Pāvilostas novads 1 

10 NVD Kurzemes nodaļa Priekules novads 2 

11 NVD Kurzemes nodaļa Rucavas novads 1 

12 NVD Kurzemes nodaļa Vaiņodes novads 1 

13 NVD Kurzemes nodaļa Saldus novads 10 

14 NVD Kurzemes nodaļa Brocēnu novads 3 

15 NVD Kurzemes nodaļa Talsu novads 7 

16 NVD Kurzemes nodaļa Dundagas novads 2 

17 NVD Kurzemes nodaļa Mērsraga novads 1 

18 NVD Kurzemes nodaļa Rojas novads 3 

19 NVD Kurzemes nodaļa Tukuma novads 12 

20 NVD Kurzemes nodaļa Kandavas novads 4 

21 NVD Kurzemes nodaļa Engures novads 1 

22 NVD Kurzemes nodaļa Jaunpils novads 1 

Kopā      102 

23 NVD Latgales nodaļa Daugavpils 27 

24 NVD Latgales nodaļa Rēzekne 13 

25 NVD Latgales nodaļa Daugavpils novads 2 

26 NVD Latgales nodaļa Ilūkstes novads 1 

27 NVD Latgales nodaļa Ludzas novads 4 

28 NVD Latgales nodaļa Krāslavas novads 2 

29 NVD Latgales nodaļa Dagdas novads 1 

30 NVD Latgales nodaļa Preiļu novads 4 

31 NVD Latgales nodaļa Līvānu novads 3 
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32 NVD Latgales nodaļa Rēzeknes novads 5 

33 NVD Latgales nodaļa Riebiņu novads 1 

34 NVD Latgales nodaļa Viļānu novads  1 

Kopā      64 

35 NVD Rīgas nodaļa Jūrmala 16 

36 NVD Rīgas nodaļa Baldones novads 4 

37 NVD Rīgas nodaļa Ķekavas novads 3 

38 NVD Rīgas nodaļa Olaines novads 4 

39 NVD Rīgas nodaļa Salaspils novads 4 

40 NVD Rīgas nodaļa Siguldas novads 6 

41 NVD Rīgas nodaļa Inčukalna novads 2 

42 NVD Rīgas nodaļa Garkalnes novads 1 

43 NVD Rīgas nodaļa Krimuldas novads 2 

44 NVD Rīgas nodaļa Mālpils novads 2 

45 NVD Rīgas nodaļa Mārupes novads 1 

46 NVD Rīgas nodaļa Ropažu novads 1 

47 NVD Rīgas nodaļa Stopiņu novads 1 

Kopā      47 

48 NVD Vidzemes nodaļa Valmiera 8 

49 NVD Vidzemes nodaļa Alūksnes novads 4 

50 NVD Vidzemes nodaļa Apes novads 1 

51 NVD Vidzemes nodaļa Balvu novads 6 

52 NVD Vidzemes nodaļa Viļakas novads  3 

53 NVD Vidzemes nodaļa Baltinavas novads 1 

54 NVD Vidzemes nodaļa Cēsu novads 7 

55 NVD Vidzemes nodaļa Amatas novads 1 

56 NVD Vidzemes nodaļa Jaunpiebalgas novads 1 

57 NVD Vidzemes nodaļa Priekuļu novads 2 

58 NVD Vidzemes nodaļa Raunas novads 1 

59 NVD Vidzemes nodaļa Gulbenes novads 4 

60 NVD Vidzemes nodaļa Limbažu novads 9 

61 NVD Vidzemes nodaļa Alojas novads 2 

62 NVD Vidzemes nodaļa Salacgrīvas novads 2 

63 NVD Vidzemes nodaļa Madonas novads 7 

64 NVD Vidzemes nodaļa Varakļānu novads  1 

65 NVD Vidzemes nodaļa Ērgļu novads 2 

66 NVD Vidzemes nodaļa Valkas novads 4 

67 NVD Vidzemes nodaļa Smiltenes novads 4 

68 NVD Vidzemes nodaļa Kocēnu novads 1 

69 NVD Vidzemes nodaļa Mazsalacas novads 3 

70 NVD Vidzemes nodaļa Rūjienas novads 2 

71 NVD Vidzemes nodaļa Beverīnas novads 1 
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72 NVD Vidzemes nodaļa Burtnieku novads 1 

Kopā      78 

73 NVD Zemgales nodaļa Jelgava 14 

74 NVD Zemgales nodaļa Jēkabpils novads 10 

75 NVD Zemgales nodaļa Aizkraukles novads 3 

76 NVD Zemgales nodaļa Jaunjelgavas novads 2 

77 NVD Zemgales nodaļa Pļaviņu novads 2 

78 NVD Zemgales nodaļa Neretas novads 2 

79 NVD Zemgales nodaļa Skrīveru novads 2 

80 NVD Zemgales nodaļa Bauskas novads 9 

81 NVD Zemgales nodaļa Iecavas novads 2 

82 NVD Zemgales nodaļa Vecumnieku novads 1 

83 NVD Zemgales nodaļa Dobeles novads 5 

84 NVD Zemgales nodaļa Auces novads 6 

85 NVD Zemgales nodaļa Tērvetes novads 2 

86 NVD Zemgales nodaļa Jelgavas novads 6 

87 NVD Zemgales nodaļa Ozolnieku novads 3 

88 NVD Zemgales nodaļa Jēkabpils novads 2 

89 NVD Zemgales nodaļa Aknīstes novads 1 

90 NVD Zemgales nodaļa Viesītes novads 1 

91 NVD Zemgales nodaļa Ogres novads 10 

92 NVD Zemgales nodaļa Ikšķiles novads 2 

93 NVD Zemgales nodaļa Ķeguma novads 1 

94 NVD Zemgales nodaļa Lielvārdes novads 3 

Kopā      89 

 


