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1. KOPSAVILKUMS 

Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāns (turpmāk – Plāns) tika izstrādāts, 
pamatojoties uz 2017.gada 21.marta Ministru kabineta (turpmāk – MK)  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 (turpmāk – VM) kā finansējuma saņēmējam jāsagatavo Plānu, 
pamatojoties uz Pasaules Bankas izstrādātajās tīklu attīstības vadlīnijās 
identificētajām cilvēkresursu vajadzībām un rekomendācijām, politikas plānošanas 
dokumentiem veselības nozares attīstības jomā un Cilvēkresursu piesaistes reģioniem 

konsultatīvās darba grupas (turpmāk – Konsultatīvā darba grupa) priekšlikumiem.  
Plānā atbilstoši Pasaules Bankas informatīvajā ziņojumā1 un Konceptuālajā 

ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”2 identificētajām problēmām 
veselības aprūpes nodrošināšanas jomā ir iekļauti pieci rīcības virzieni un konkrēti 
pasākumi tā īstenošanai, norādīti pasākumu izpildes termiņi, sagaidāmie tiešie darba 
rezultāti,  kā arī iesaistītās iestādes pasākumu izpildē. 

Pamatojoties uz Konsultatīvās darba grupas 2018.gada 27.marta un 29.marta 
elektroniskās saskaņošanas rezultātiem, Plāns tika saskaņots un apstiprināts ar 

Veselības ministrijas rīkojumu 03.05.2018.  
2020.gada 11.februārī tika pieņemti MK noteikumi Nr.86 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos 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 – MK 
grozījumi), kuri stājās spēkā 2020.gada 14.februārī, tādēļ ir nepieciešams papildināt 
un aktualizēt Plānā iekļauto informāciju, izsakot un apstiprinot to jaunā, precizētā 

redakcijā. 

 
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 

 
1  Pasaules Banka „Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016-2025”  
2 ar Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta rīkojumu Nr. 394 apstiprinātais konceptuālais ziņojums "Par veselības 

aprūpes sistēmas reformu".  
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jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” dažādu organizāciju un izglītības iestāžu, 
kas īsteno ārstniecības personu apmācību, mājas lapās, tostarp pašvaldību, kurās 
atrodas atbalstāmās ārstniecības iestādes, plašsaziņas līdzekļos. Par pieteikšanās 
iespējām un noteikumiem kompensācijas saņemšanai; 

2) atbalstāmo ārstniecības personu atlases – 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; 

5) attālināto konsultēšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas 
pasākumi – izveidojot vai pielāgojot tirgū esošu platformu, lai īstenotu attālinātās 
konsultēšanas pasākumus starp dažādas nozares speciālistiem. 

6) ārstniecības pakalpojumi mobilajos kabinetos – nodrošinās ārstniecības 
pakalpojumu pieejamību attālinātajās teritorijās. 
 
Plānā lietotie saīsinājumi:  

ESF – Eiropas Sociālais fonds 
e-veselība- vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēma 

FM – Finanšu ministrija 
Kārtība - Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtība  

Konsultatīvā darba grupa - Cilvēkresursu piesaistes reģioniem konsultatīvā 
darba grupa 
LĀB – Latvijas Ārstu biedrība 
LĢĀA – Latvijas ģimenes ārstu asociācija 
LLĢĀA – Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija 
LM – Labklājības ministrija 

LMA – Latvijas māsu asociācija 
LU MF – Latvijas Universitātes medicīnas fakultāte 
LU RMK – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 
LZA – Latvijas zobārstu asociācija 

MK – Ministru kabinets 
MK grozījumi – MK 2020.gada 11.februāra noteikumi Nr.86 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos 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”” 

NMPD – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 

Noteikumi – MK 2017. gada 21. marta noteikumi Nr.158 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa 
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“Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz 

pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus 

Rīgas” īstenošanas noteikumi” 

NVD – Nacionālais veselības dienests 

Plāns – Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāns 

Projekts – ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla 

pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 

RSU – Rīgas Stradiņa universitāte 

VADC – Valsts asinsdonoru centrs 

VI – Veselības inspekcija 

VM – Veselības ministrija 
VTMEC – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs 
 

Plānā iekļautas 5 pielikumi un 14 tabulas.  
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Tabula Nr.1 

Rīcības virzieni 
 

Pasākums 
Izpildes 

termiņš 

Atbildīgā 

institūcija 
Tiešie darbības rezultāti 

Iesaistītās 

iestādes 

1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Informācijas izplatīšana 

1.1.Sagatavota 

informācija par 
projektu. 

Uzturēta un aktualizēta 

informācija 
www.talakizglitiba.lv 

u.c. tīmekļa vietnēs par 

nepieciešamajiem 

speciālistiem   

Visa perioda 

laikā 

VM   1. Apkopots un ievietots 

materiāls  tīmeklī 
www.talakizglitiba.lv par 

nepieciešamajiem 

speciālistiem (ievietotas 
attiecīgi Tabulas Nr.3-

14). 

 

2. Sagatavota informācija par 
iespējām pieteikties 

kompensācijām 

ārstniecības personām:  
2.1. ievietota 

informācija  Valsts 

iestāžu tīmekļa vietnēs – 
VM, NVD, NMPD, VI, 

VADC, VTMEC, 

sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas 

institūcijas, (kuras 

reģistrētas ārstniecības 
iestāžu reģistrā) u.c. 

2.2. ievietota 

informācija medicīnas 
specialitātes īstenojošo 

izglītības iestāžu mājas 

lapās, piemēram  – LU 

MF, LU RMK, RSU u.c. 
 

3.Mērķtiecīgai ārstniecības 

personu  piesaistei 
kompensāciju saņemšanai, 

uzrunātas iesaistītās puses 

/iestādes, piemēram, NVD 
aktīvi uzrunā pensijas 

sasniegušos ģimenes ārstus 

prakses nodošanai un 
rezidentūru beigušos jaunu 

prakšu izveidei, kā arī 

ģimenes ārstu gaidīšanas 

NVD, VI, 

NMPD, 
RSU, LU, 

VAC, 

VTMEC,  
 
RSU Sarkanā 
Krusta 

medicīnas 
koledža,  
 
LU Rīgas 

1.medicīnas 
koledža,  
 
Daugavpils 
Universitātes 

Daugavpils 
Medicīnas 
koledža,  
 

LU Rīgas 

Medicīnas 
koledža,  
 
LU P.Stradiņa 

medicīnas 
koledža, 
 
RSU Liepājas 

filiāle 

https://rmkoledza.lu.lv/lv/
https://rmkoledza.lu.lv/lv/
https://rmkoledza.lu.lv/lv/
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sarakstā; VM aktīvi 

informē un iesaista 

informācijas nodošanā 
NMPD, VI, VAC, 

VTMEC, sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas, LĢĀA, 
LLĢĀA, atbilstošās 

pašvaldības, LZA, LMA, 

LĀB  u.c.  
 

1.2.Sagatavota un 
izvietota 

www.talakizglitiba.lv  

viegli uztverama 

informācija par 
pieteikšanos 

kompensācijas 

saņemšanai 
 

Visa perioda 
laikā 

VM 1.Izstrādāta 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 Kārtībai. 

2.Tīmekļa vietnē 
www.talakizglitiba.lv 

pieejama iesniedzamo 

dokumentu pakete. 
3.Noteikts dokumentu 

iesniegšanas veids. 

 

NVD 

2.2.Pretendentu 

izvērtēšana 

 

Visa 

perioda 

laikā 

VM, 

NVD, VI 

1.Pretendentu izvērtēšana 

atbilstoši Kārtībai. 

2.Nepieciešamās 
informācijas precizēšana 

NVD vai citās iestādēs. 

3.Pēc nepieciešamības 
(vidēji 2 reizes mēnesī) 

organizēta 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 

pirmsslimnīc
as etapu 
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3. RĪCĪBAS VIRZIENS: nepieciešamie speciālisti dalījumā pa ārstniecības iestādēm 

3.1.Atbilstoši VM 

Konceptuālajam 
ziņojumam “Par 

veselības aprūpes 

sistēmas reformu”  
ņemta vērā 

nepieciešamo 

speciālistu (pilna laika 
slodžu) izstrādāta  

prognoze dalījumā pa 

ārstniecības iestādēm 

un slimnīcu līmeņiem 

21.03.2017.- 

31.11.2021. 

VM  1. Apkopotas ārstniecības 

personu profesijas/ 
specialitātes prioritārajās 

veselības jomās atbilstoši 

ārstniecības iestādēm, 
slimnīcu līmeņiem 

(1.Pielikums; Tabula 

Nr.2.). 
2. Izstrādāta nepieciešamo 

speciālistu prognoze 

atbilstoši slimnīcu 
līmeņiem (2.Pielikums; 

Tabulas Nr.3-8.) 

 

NVD 

 

3.2.Izstrādāta 

nepieciešamo 

speciālistu NMPD 
pakalpojumu sniegšanā 

prognoze 

21.03.2017.- 

31.11.2021. 

VM Atbilstoši NMPD brigāžu 

izvietojuma un skaita 

plānojumam sagatavots 
atbalstāmo speciālistu skaits, 

kas tiek aktualizēts katru 

gadu līdz 31.martam saistībā 
ar ikgadējo Plāna 

izvērtējumu  

(4.Pielikums; Tabula Nr.10.) 

 

NMPD 

3.3.Izstrādāta 

nepieciešamo 
speciālistu psihiatrijas 

pakalpojumu sniegšanā 

prognoze  

21.03.2017.- 

31.11.2021. 

VM Apzināti un prognozēti 

nepieciešamie speciālist i  
psihoneiroloģiskajās 

slimnīcās  

(3.Pielikums; Tabula Nr.9.) 
 

NVD 

3.4.Izstrādāta 

nepieciešamo 
speciālistu 

zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanā 
prognoze 

11.02.2020.-

31.11.2021. 

VM Apzināti un prognozēti 

nepieciešamie speciālist i  
zobārstniecības 

pakalpojumu sniegšanā  

(4.Pielikums; Tabula Nr.11.) 

NVD 

3.5.Izstrādāta 
nepieciešamo 

speciālistu VADC un 

VTMEC pakalpojumu 

sniegšanā prognoze 

11.02.2020.-
31.11.2021. 

VM Apzināti un prognozēti 
nepieciešamie speciālist i  

VADC un VTMEC 

pakalpojumu sniegšanā  

(4.Pielikums; Tabula Nr.12.) 

VADC 

3.7.Izstrādāta 
nepieciešamo 

speciālistu sociālās 

aprūpes un sociālās 

11.02.2020.-
31.11.2021. 

VM Apzināti un prognozēti 
nepieciešamie speciālist i  

sociālās aprūpes un sociālās 

LM 
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rehabilitācijas 

institūcijās  

pakalpojumu sniegšanā 
prognoze 

 

rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumu sniegšanā  

(4.Pielikums; Tabula Nr.13) 

3.8.VM apzina no 
jauna izveidojamo 

ģimenes ārstu prakšu 

skaitu sadalījumā pa 
reģioniem 

11.02.2020.- 
31.11.2021. 

VM Apkopota informācija par no 
jauna izveidojamo ģimenes 

ārstu prakšu apmēru - brīvās 

prakses vietas primārās 
veselības aprūpē reģionos  

 

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  

 

21.03.2017.- 
31.11.2021. 

VM Saņemta informāciju no 
NVD par valsts  apmaksāto 

veselības pakalpojumu 

sniedzošajiem ģimenes 

ārstiem pensijas vecumā un 
tiem, kuri sasniegs pensijas 

vecumu projekta īstenošanas 

laikā  
(5.Pielikums; Tabula Nr.14.) 

NVD 

4.2.VM apzina topošos 

ģimenes ārstus, kuri 

projekta ietvaros var 
pretendēt uz prakses 

pārņemšanas 

kompensāciju 

 

21.03.2017.- 

31.11.2021. 

VM Apkopota informācija par 

rezidentiem no LU un RSU, 

kurās īsteno ģimenes ārstu 
rezidentūras programmas  

NVD,  

LU , RSU 

 

5. RĪCĪBAS VIRZIENS: attālināto konsultēšanas pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanas pasākumi 

5.1.Izveidota vai 

pielāgota platforma, kur 
ārstam ir  iespējams 

uzdot jautājumu un 

saņemt atbildi ar 
attālināto konsultāciju 

palīdzību 

 

11.02.2020.-

31.12.2022. 

VM,  Izveidota, vai pielāgota  

platforma, kur iespējams 
ievietot, uzglabāt un 

papildināt atbildīgajam 

speciālistam nododamo 
informāciju par pacientu. 

VM 

5.2.Noteikti speciālist i, 

kuri var sniegt  

konsultācijas projekta 
ietvaros  

 

11.02.2020.-

31.12.2021. 

VM,  Noslēgti darba līgumi ar 

ārstniecības iestādēm par 

speciālista pakalpojuma 
veikšanu. 

VM 
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5.3.Noteikts mehānisms 

ārstniecības personu 

savstarpējās attālinātās 
konsultācijas fiksēšanai 

un izvērtēšanai 

11.02.2020.-

31.12.2021. 

VM Attālināto konsultāciju 

fiksēšana, izvērtēšana. 

VM 

5.4.Noteiktas vienas 
konsultācijas izmaksas  

11.02.2020.-
30.09.2023. 

VM Veikti grozījumi MK 
noteikumos Nr.5553 vai  

citas iespējas. 

VM 

6. RĪCĪBAS VIRZIENS: ārstniecības pakalpojumi mobilajos kabinetos 

6.1. Noteiktas nozares 

sfēra un izstrādāta 

tehniskā specifikācija 

mobilo kabinetu 

pakalpojuma 

nodrošināšanai  

11.02.2020 

31.12.2020 

VM Sadarbībā ar nozares 

ekspertiem izstrādāta 

tehniskā specifikācija 

mobilo kabinetu 
pakalpojumu ieviešanai  

VM 

6.2. Veikts iepirkums 

mobilo kabinetu 

pakalpojumu 
pilotprojekta 

īstenošanai 

11.02.2020. 

31.05.2021. 

VM Noslēgts līgums par mobilos 

kabinetos sniegto 

pakalpojumu pilotprojekta 
īstenošanu 

VM 

6.3. Iepirkuma līguma 
īstenošanu 

01.01.2021. 
31.08.2022. 

VM Ārstniecības pakalpojumu 
mobilajos kabinetos 

pilotprojekta īstenošana 

VM 

6.4.Noteitks lietderības 
koeficents, vienas 

vienības izmaksas  

01.07.2022 
31.12.2022 

VM Veikts sniegto mobilo 
ārstniecības pakalpojuma 

snieguma izvērtējums. 

VM 

  

 
3 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un 

samaksas kārtība 
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1.pielikums 
Plānotās ārstniecības personu profesijas/ specialitātes prioritārajās veselības jomās 

atbilstoši ārstniecības iestādēm, slimnīcu līmeņiem 
 

Tabula Nr.2  

 
4 Atbilstoši grozījumiem likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" paredz zobārstniecības māsas profesijas  

svītrošanu no reglamentēto profesiju kopas, apvienojot to ar zobārsta asistenta profesiju. Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Reģistrā, 
pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā. Pārreģistrācija notiek Noteikumos MK 317 noteiktajā kārtībā.  

 

 
Plānotās atbalstāmās ārstniecības personas prioritārajās jomās atbilstoši 

2016.gada 24.maija MK noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un 
ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un 

uzturēšanas kārtība” 1.pielikumam, uz 05.04.2020.  

Nr. 
Prioritārās 

veselības jomas 

Profesijas/ 

Specialitātes 
Ārstniecības personas * 

I 

Bērnu (sākot no 

perinatālā un 

neonatālā perioda) 

aprūpe  

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Vecmāte 

Fizioterapeits 
Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Zobu higiēnists 

Zobārsta asistents4  

Ārsta profesijas 

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 

Psihoterapeits 

Neirologs 

Oftalmologs 

Otorinolaringologs 

Infektologs 

Dermatologs, venerologs 

Labortorijas ārsts 
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Radiologs  

Patologs 

Tiesu medicīnas eksperts 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Psihoterapeits 

Medicīnas ģenētiķis 

Klīniskais fiziologs 

Kardiologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Reimatologs 

Pneimonolgs 

Endokrinologs 

Gastroenterologs 

Urologs 

Nefrologs 

Bērnu neirologs 

Ārsta profesijas 

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 

Ārsta profesijas 

papildspecialitātes 

Dietologs 

Alergologs 

Hepatologs 
Imunologs 

Algologs 

Transfuziologs 

Flebologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 

Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija) 

Zobārsta profesijas 

pamatspecialitāte 

 

Zobārsts 

Zobārsta profesijas 

apakšspecialitātes 

 

Bērnu zobārsts 

Ortodonts 
Periodontologs  

II 
Sirds un asinsvadu 

veselība 
Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 
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Māsas palīgs 

Ārsta profesijas 

pamatspecialitātes 

Internists 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Ķirurgs 

Asinsvadu ķirurgs 

Pediatrs 

Hematologs 

Anesteziologs, reanimatologs 

Radiologs  

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Patologs 

Tiesu medicīnas eksperts 

Klīniskais fiziologs 

Kardiologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Geriatrs 

  

Ārsta profesijas 

apakšspecialitātes 

Bērnu kardiologs 

Ārsta profesijas 

papildpecialitātes 

Transfuziologs 

Flebologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 

Dietologs 

III 
 

Onkoloģija 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 
Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Ārsta profesijas 

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  

Patologs 
Tiesu medicīnas eksperts 

Neatliekamās medicīnas ārsts 
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 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt 

atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc nepieciešamības. 

 

 

 

Psihoterapeits 

Geriatrs 

Klīniskais fiziologs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 

Pneimonologs 

Endokrinologs 

Nefrologs 

Gastroenterologs 
Bērnu neirologs 

 Onkoloģijas ginekologs 

Ārsta profesijas 

pakšspecialitātes 

Bērnu pneimonologs 
Bērnu endokrinologs 

Bērnu nefrologs 

Bērnu gastroenterologs 

Bērnu hematoonkologs 

Ārsta profesijas 

papildspecialitātes 

Imunologs 

Algologs 

Transfuziologs 

Paliatīvās aprūpes speciālists 

 
Endoskopists (gastrointestinālā endoskopija) 

Dietologs 

IV Garīgā veselība 

Profesijas 

Māsa (medicīnas māsa) 

Ārsta palīgs (feldšeris) 

Fizioterapeits 

Ergoterapeits 

Māsas palīgs 

Ārsta profesijas 

pamatspecialitātes 

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 

Pediatrs 
Psihiatrs 

Neirologs 

Narkologs 

Tiesu medicīnas eksperts 

Neatliekamās medicīnas ārsts 

Psihoterapeits 

Geriatrs 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts 
Bērnu neirologs 

Ārsta profesijas 

apakšspecialitātes 

Bērnu psihiatrs 

Ārsta profesijas 

papildspecialitātes 

Dietologs 
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 2.pielikums 
Nepieciešamo speciālistu prognoze dalījumā pa ārstniecības iestādēm, 

slimnīcu līmeņiem uz 05.04.2020.  

Tabula Nr.3  
Prognozētie nepieciešamie speciālisti V līmeņa slimnīcā ārpus Rīgas reģiona uz 05.04.2020. 

(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 ✓  

Kardiologs  ✓  

Anesteziologs-reanimatologs ✓  

Klīniskais fiziologs ✓  

Arodslimību un arodveselības ārsts ✓  

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ✓  

Ergoterapeits ✓  

Fizioterapeits ✓  

Ārsta palīgs  (feldšeris) ✓  

Māsa ✓  

Māsas palīgs ✓  

* Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās sp ecialitātes pēc 
nepieciešamības. 
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Tabula Nr.4 
  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti IV līmeņa slimnīcās ārpus Rīgas reģiona uz 05.04.2020. 
(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 ** ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Infektologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs    ✓        
 

  

Narkologs  ✓  ✓        
 

✓  

Radiologs terapeits  ✓  ✓  
 

    
 

  

Radiologs  ✓  ✓  ✓      ✓    

Kardiologs  ✓   ✓  ✓   ✓  ✓  



16 

Pneimonologs   ✓       ✓   ✓  

Nefrologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Gastroenterologs  ✓  ✓            

Patologs  ✓       

Onkoloģijas ginekologs  ✓       

Anesteziologs-reanimatologs  ✓       

Ergoterapeits ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Fizioterapeits  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vecmāte ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

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

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  

 

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

nepieciešamības. 
** Atbilstoši bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes prioritārai veselības joma i, atbalstāmi arī pediatrijas, otorinolaringoloģijas 
apakšspecialitāšu speciālisti saskaņā ar 2016. gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.317 “Ārstniecības personu un ār stniecības atbalsta 
personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”.  
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Tabula Nr.5  
 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti III līmeņa slimnīcās ārpus Rīgas reģiona uz 05.04.2020. 
(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               

Papildus profili               

Traumatologs, ortopēds ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Neirologs  ✓   ✓    ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   

Funkcionālais speciālists ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓   ✓   

Radiologs  ✓  ✓  ✓   ✓   ✓   ✓  ✓  
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās sp ecialitātes pēc 
nepieciešamības. 
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Tabula Nr.6 
  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti II līmeņa slimnīcās ārpus Rīgas reģiona uz 05.04.2020. 
(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

II līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 
SIA “Alūksnes 

slimnīca” 

SIA “Preiļu slimnīca” SIA “Krāslavas slimnīca” 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  ✓                     ✓  ✓   ✓   

Neonatologs ✓                     ✓  ✓  ✓   
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās sp ecialitātes pēc 
nepieciešamības. 
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Tabula Nr.7  
 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti I līmeņa slimnīcās ārpus Rīgas reģiona uz 05.04.2020. 
(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 

I līmeņa slimnīcas 

Speciālisti * 

SIA 

"Aizkraukles 

slimnīca" 

SIA "Ludzas 

medicīnas centrs" 

Līvānu novada domes 

pašvaldības SIA "Līvānu 

slimnīca" 

SIA "Bauskas 

slimnīca" 

SIA "Limbažu 

slimnīca" 

Internists (vai ģimenes ārsts) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Radiologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Funkcionālais speciālists ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsa ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās sp ecialitātes pēc 
nepieciešamības. 
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Tabula Nr.8  
 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti specializētās ārstniecības iestādēs un pārējās ārstniecības iestādēs5 
 uz 25.03.2020. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros) 
 

 Specializētā ārstniecības iestāde Pārējās ārstniecības iestādes 

Speciālisti * 
SIA "Siguldas slimnīca" Valsts  SIA "Saldus medicīnas 

centrs" 

SIA “Priekules slimnīca” 

Ķirurgs ✓    

Anesteziologs/reanimatologs ✓    

Internists ✓  ✓  ✓  

Māsa ✓  ✓  ✓  

Māsas palīgs ✓  ✓  ✓  

Ārsta palīgs (feldšeris) ✓  ✓  ✓  

Papildus profili    

Ginekologs, dzemdību 
speciālists  

✓    

Pediatrs  ✓    

Funkcionālais speciālists ✓  ✓  ✓  

Traumatologs-ortopēds ✓    

Vecmāte ✓    

Radiologs  ✓  ✓  ✓  

Neonatologs ✓    

 

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

nepieciešamības. 

  

 
5 http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/slimnicas/slimnicu-saraksts 
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3.pielikums 

  Nepieciešamo speciālistu prognoze psihiatrijas pakalpojumu sniegšanā uz 11.02.2020.  

 

Tabula Nr.9 
  

Prognozētie nepieciešamie speciālisti psihoneiroloģiskajās slimnīcās uz 11.02.2020. 
(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma ietvaros)  

pēc psihoneiroloģisko slimnīcu iesūtītajiem datiem 
 

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       ✓  

Psihiatrs ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  

Bērnu psihiatrs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

Psihoterapeits ✓  ✓  ✓   
✓   

Narkologs  
✓    

✓   

Geriatrs  
✓  ✓    

✓  

Fizioterapeits   ✓    ✓  

Ergoterapeits ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  

Fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts     

 ✓  

Radiologs  
✓  ✓    

✓  

 

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

  Nepieciešamo speciālistu prognoze NMPD, zobārstniecības , VADC, VTMEC,  

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pakalpojumu sniegšanā  

 
Tabula Nr.10 

  
Prognozētie nepieciešamie NMPD speciālisti pa reģioniem uz 11.02.2020.  

pēc NMPD iesūtītajiem datiem 
 

NMPD nepieciešamie speciālisti pa gadiem 

NMPD reģionālais 

centrs 
Specialitāte * 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kurzemes reģions Anesteziologs, reanimatologs ✓    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Neatliekamās medicīnas ārsts ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Ārsta palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Vidzemes reģions Anesteziologs, reanimatologs ✓     ✓  ✓  ✓  ✓  

  Neatliekamās medicīnas ārsts ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Ārsta palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Latgales reģions Anesteziologs, reanimatologs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Neatliekamās medicīnas ārsts ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Ārsta palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Zemgales reģions Anesteziologs, reanimatologs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Neatliekamās medicīnas ārsts ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

  Ārsta palīgs  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
 

 Konsultatīvā darba grupa cilvēkresursu piesaistei reģioniem var izvērtēt un apstiprināt atbalstāmās, bet Plānā neiekļautās specialitātes pēc nepieciešamības. 
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Tabula Nr.11 
Prognozētie nepieciešamie speciālisti zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā  

uz 11.02.2020.  
(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma 

ietvaros) pēc VM informācijas 

  
Profesija Reģionos trūkstošie speciālisti 

Zobārsti ✓  

Zobārstu asistenti1 ✓  

Zobu higiēnisti ✓  
 

* Veselības ministrijas rīcībā esošā informācija uz 2019.gada 1.jūniju par zobārstniecības pakalpojumu 
sniegšanai reģionos trūkstošo speciālistu skaitu. 

 

 

 
Tabula Nr.12 

Prognozētie nepieciešamie speciālisti VADC un VTMEC  uz 11.02.2020. 
(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma 

ietvaros) pēc VADC iesūtītajiem datiem 
  

Profesija/specialitāte VADC VTMEC 

Transfuziologs ✓  

Tiesu medicīnas eksperts  ✓ 

Māsa (medicīnas māsa)  ✓  

Ārsta palīgs ✓  

Māsas palīgs ✓  

 

 

 

Tabula Nr.13 
Prognozētie nepieciešamie speciālisti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās  uz 11.02.2020. 

(esošā valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līguma 
ietvaros) pēc VM iesūtītajiem datiem 2019.gada martā 

 
Profesija Reģionos trūkstošie speciālisti 

Māsa (medicīnas māsa) ✓  

Māsas palīgs ✓  

Ārsta palīgs ✓  

Fizioterapeits un/vai ergoterapeits ✓  
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5.pielikums  
 

Ģimenes ārstu prakses pretendēšanai uz  
prakses pārņemšanas kompensācijām, prognoze uz 17.02.2020.  

 

 
Tabula Nr.14 

Atbilstošo ģimenes ārstu prakses nodošanas kompensācijas saņemšanai, prognoze 

uz 17.02.2020.  
pēc NVD iesūtītajiem datiem 

 
 

Ģimenes ārstu prakses, kas atbilst kompensācijas saņemšanai (prakses nodošanai)  

Nr.pk. Teritoriālā nodaļa Prakses vieta Atbilst 

1 NVD Kurzemes nodaļa Liepāja ✓  

2 NVD Kurzemes nodaļa Ventspils ✓  

3 NVD Kurzemes nodaļa Aizputes novads ✓  

4 NVD Kurzemes nodaļa Alsungas novads ✓  

5 NVD Kurzemes nodaļa Brocēnu novads ✓  

6 NVD Kurzemes nodaļa Dundagas novads ✓  

7 NVD Kurzemes nodaļa Durbes novads  
8 NVD Kurzemes nodaļa Engures novads  
9 NVD Kurzemes nodaļa Grobiņas novads ✓  

10 NVD Kurzemes nodaļa Jaunpils novads ✓  

11 NVD Kurzemes nodaļa Kandavas novads ✓  

12 NVD Kurzemes nodaļa Kuldīgas novads ✓  

13 NVD Kurzemes nodaļa Mērsraga novads ✓  

14 NVD Kurzemes nodaļa Pāvilostas novads ✓  

15 NVD Kurzemes nodaļa Priekules novads  
16 NVD Kurzemes nodaļa Rojas novads ✓  

17 NVD Kurzemes nodaļa Rucavas novads ✓  

18 NVD Kurzemes nodaļa Saldus novads ✓  

19 NVD Kurzemes nodaļa Skrundas novads ✓  

20 NVD Kurzemes nodaļa Talsu novads ✓  

21 NVD Kurzemes nodaļa Tukuma novads ✓  

22 NVD Kurzemes nodaļa Vaiņodes novads ✓  

23 NVD Kurzemes nodaļa Ventspils novads (jauns) ✓  

24 NVD Latgales nodaļa Daugavpils ✓  

25 NVD Latgales nodaļa Rēzekne ✓  

26 NVD Latgales nodaļa Daugavpils novads ✓  

27 NVD Latgales nodaļa Ilūkstes novads  

28 NVD Latgales nodaļa Ludzas novads ✓  

29 NVD Latgales nodaļa Krāslavas novads 
 

30 NVD Latgales nodaļa Dagdas novads  

31 NVD Latgales nodaļa Preiļu novads ✓  

32 NVD Latgales nodaļa Līvānu novads ✓  
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33 NVD Latgales nodaļa Rēzeknes novads ✓  

34 NVD Latgales nodaļa Riebiņu novads ✓  

35 NVD Latgales nodaļa Viļānu novads  ✓  

36 NVD Rīgas nodaļa Jūrmala ✓  

37 NVD Rīgas nodaļa Ādažu novads (jauns) ✓  

38 NVD Rīgas nodaļa Baldones novads ✓  

39 NVD Rīgas nodaļa Ķekavas novads ✓  

40 NVD Rīgas nodaļa Olaines novads ✓  

41 NVD Rīgas nodaļa Salaspils novads ✓  

42 NVD Rīgas nodaļa Siguldas novads ✓  

43 NVD Rīgas nodaļa Inčukalna novads ✓  

44 NVD Rīgas nodaļa Garkalnes novads ✓  

45 NVD Rīgas nodaļa Krimuldas novads ✓  

46 NVD Rīgas nodaļa Mālpils novads ✓  

47 NVD Rīgas nodaļa Mārupes novads ✓  

48 NVD Rīgas nodaļa Ropažu novads ✓  

49 NVD Rīgas nodaļa Stopiņu novads ✓  

50 NVD Vidzemes nodaļa Valmiera ✓  

51 NVD Vidzemes nodaļa Alūksnes novads ✓  

52 NVD Vidzemes nodaļa Apes novads  

53 NVD Vidzemes nodaļa Balvu novads ✓  

54 NVD Vidzemes nodaļa Viļakas novads  ✓  

55 NVD Vidzemes nodaļa Baltinavas novads  

56 NVD Vidzemes nodaļa Cēsu novads ✓  

57 NVD Vidzemes nodaļa Amatas novads ✓  

58 NVD Vidzemes nodaļa Jaunpiebalgas novads  

59 NVD Vidzemes nodaļa Priekuļu novads 
 

60 NVD Vidzemes nodaļa Raunas novads ✓  

61 NVD Vidzemes nodaļa Gulbenes novads ✓  

62 NVD Vidzemes nodaļa Limbažu novads ✓  

63 NVD Vidzemes nodaļa Alojas novads ✓  

64 NVD Vidzemes nodaļa Salacgrīvas novads ✓  

65 NVD Vidzemes nodaļa Madonas novads ✓  

66 NVD Vidzemes nodaļa Varakļānu novads  ✓  

67 NVD Vidzemes nodaļa Ērgļu novads ✓  

68 NVD Vidzemes nodaļa Valkas novads ✓  

69 NVD Vidzemes nodaļa Smiltenes novads ✓  

70 NVD Vidzemes nodaļa Kocēnu novads ✓  

71 NVD Vidzemes nodaļa Mazsalacas novads ✓  

72 NVD Vidzemes nodaļa Rūjienas novads ✓  

73 NVD Vidzemes nodaļa Beverīnas novads ✓  

74 NVD Vidzemes nodaļa Burtnieku novads ✓  

75 NVD Zemgales nodaļa Jelgava ✓  

76 NVD Zemgales nodaļa Jēkabpils ✓  

77 NVD Zemgales nodaļa Aizkraukles novads ✓  
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78 NVD Zemgales nodaļa Jaunjelgavas novads ✓  

79 NVD Zemgales nodaļa Pļaviņu novads ✓  

80 NVD Zemgales nodaļa Neretas novads ✓  

81 NVD Zemgales nodaļa Skrīveru novads ✓  

82 NVD Zemgales nodaļa Bauskas novads ✓  

83 NVD Zemgales nodaļa Iecavas novads ✓  

84 NVD Zemgales nodaļa Vecumnieku novads ✓  

85 NVD Zemgales nodaļa Dobeles novads ✓  

86 NVD Zemgales nodaļa Auces novads ✓  

87 NVD Zemgales nodaļa Tērvetes novads ✓  

88 NVD Zemgales nodaļa Jelgavas novads ✓  

89 NVD Zemgales nodaļa Ozolnieku novads ✓  

90 NVD Zemgales nodaļa Jēkabpils novads ✓  

91 NVD Zemgales nodaļa Aknīstes novads ✓  

92 NVD Zemgales nodaļa Viesītes novads ✓  

93 NVD Zemgales nodaļa Ogres novads ✓  

94 NVD Zemgales nodaļa Ikšķiles novads ✓  

95 NVD Zemgales nodaļa Ķeguma novads ✓  

96 NVD Zemgales nodaļa Lielvārdes novads ✓  

 


