Par rezidentu praktiskajā apmācībā
iesaistīto ārstu
darba samaksu bāzes slimnīcā un ciklos,
kas tiek organizēti citās slimnīcās
Modris Ciems
traumatologs ortopēds
Marika Ziediņa
TOS izglītības un zinātnes grupas lietvede

Ievads
1) Rezidentu apmācība Latvijā
notika, notiek un notiks,
neskatoties uz atsevišķām nepilnībām procesā.
2) Mūsu mērķis ir diskutēt ar visiem iesaistītajiem, lai
optimizētu rezidentūras procesu.
3) Prezentācija paredzēta, lai rosinātu ārstniecības iestāžu
vadītāju diskusiju par
rezidentu praktiskajā apmācībā iesaistīto ārstu darba
uzskaites un apmaksas pilnveidošanu.

Regulējums
Ārstniecības likums.
1.pants. 19) rezidentūra — darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu
īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai
saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā
57.pants. Rezidentu uzņemšanas, kā arī sadales kārtību un rezidentūras finansēšanas
kārtību nosaka Ministru kabinets.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000. un 01.12.2016. likumu, kas stājas
spēkā 22.12.2016.)

Ministru kabineta noteikumi Nr.685 (2011.30.08.)
Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība
2. Rezidentu apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus administrē Veselības ministrija.
9. Veselības ministrija katru gadu slēdz līgumus ar augstskolām par rezidentu apmācību un
apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanu.

Regulējums
11. Lai īstenotu rezidentūras studiju programmas, augstskolas:
11.1. organizē rezidentu izglītību (tai skaitā mācību ciklu rotāciju) un nodrošina apmācību saskaņā ar valsts akreditētu
studiju programmu;
11.2. uzņem rezidentus noteiktās ārsta un zobārsta specialitāšu rezidentūras programmās;
11.3. slēdz līgumus ar rezidentūrā uzņemtajām personām;
11.4. (svītrots ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.331);

11.5. slēdz līgumus par rezidentu apmācību ar ārstniecības iestādēm un sadarbības līgumus
ar ārstniecības iestādēm, kas ir Veselības ministrijas padotībā esošas budžeta iestādes.
Šajos līgumos nosaka:
11.5.1. ārstus, kuri ir atbildīgi par rezidentūras organizāciju attiecīgajā ārstniecības iestādē katrā specialitātē (ņemot vērā
rezidentu viedokli par šo noteikumu 11.5.2.apakšpunktā minēto ārstu noteikšanu);
11.5.2. ārstus, kuru vadībā strādā rezidenti;
11.5.3. kārtību, kādā rezidenti un šo noteikumu 11.5.2.apakšpunktā minētie ārsti elektroniski iesniedz augstskolai
rezidentūras studiju novērtēšanas anketas (turpmāk – novērtēšanas anketas), un kārtību, kādā augstskola nodrošina
novērtējumu apkopojumu pieejamību ārstniecības iestādei. Augstskola nodrošina, ka:
11.5.3.1. rezidentu iesniegtās novērtēšanas anketas par ārstiem, kuru vadībā strādā rezidenti, ir anonīmas līdz
rezidentūras studiju programmas beigām vai rezidentūras studiju programmas pārtraukšanai;
11.5.3.2. ar rezidentūras studiju novērtēšanas rezultātiem iepazīstina ārstu, kura vadībā strādā rezidenti, ja par ārstu ir
aizpildītas četras novērtēšanas anketas vai vairāk;
11.5.3.3. ar ārsta, kura vadībā strādā rezidents, aizpildīto novērtēšanas anketu rezidents var iepazīties pēc tam, kad ir
iesniedzis savu novērtēšanas anketu par attiecīgo ārstu;
11.5.4. novērtēšanas anketu paraugus.
(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.331)

Regulējums
•

25. Līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minēto
līgumu, ārstniecības iestādes izmanto:

•

25.1. rezidentu atlīdzībai pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē – ne vairāk kā
32 520,72 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai
ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un ne vairāk kā 25 015,92 euro kalendāra gadā vienam
rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;
25.2. ar rezidenta teorētisko un praktisko apmācību saistīto izdevumu segšanai – 3 807,60 euro kalendāra gadā par
vienu rezidentu, kuri sadalāmi šādi:

•

•

25.2.1. ārstu un cita mācību personāla atlīdzībai – ne mazāk kā 3 432 euro par
vienu rezidentu (tai skaitā ne vairāk kā 10 % šo noteikumu 11.5.1. apakšpunktā
minēto ārstu atlīdzībai);

•

25.2.2. ar rezidentūras organizēšanu saistīto izdevumu segšanai – ne vairāk kā 375,60 euro par vienu rezidentu (tai
skaitā ne vairāk kā 187,80 euro ar rezidenta pašizglītību saistīto izdevumu segšanai);
25.3. rezidentu atlīdzībai ar trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē un ar pirmo rezidentūras gadu
papildspecialitātē un apakšspecialitātē – ne vairāk kā 35 772,72 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja
rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un
ne vairāk kā 27 517,44 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 798 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 79)
26. Papildus apmācības laikam pie šo noteikumu 11.5.2.apakšpunktā minētā ārsta rezidentam ir tiesības daļu no
rezidentūras studiju programmas īstenot pie citiem vienā ārstniecības iestādē strādājošiem ārstiem. Ārstniecības
iestāde nodrošina attiecīgo ārstu un cita mācību personāla darba samaksu, izmantojot līdz 20 % no šo noteikumu
25.2.apakšpunktā minētajiem finanšu līdzekļiem.
(Grozīts ar MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.331)
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Vispārējie Veselības ministrijas, augstskolu un medicīnas iestāžu pienākumi un
kopējais finanšu resursu apjoms ir aprakstīts MK noteikumos un līgumos starp
iesaistītajām pusēm.
Augstāk minētajos dokumentos nav detalizēti aprakstīta rezidentu apmācībā iesaistīto
ārstu darba apmaksas kārtība un ārstniecības iestāžu aprēķinos ir novērojamas
atšķirības, kas var ietekmēt konkrētam ārstam samaksātās naudas summas lielumu.
Samaksa par rezidenta praktisko apmācību variē no 5,69 līdz 8,34 dienā.
Iespējami arī izņēmumi ar individuāli aprēķinātu samaksu ārstam.
Tabelēs divi darba uzskaites veidi, stundu un «praktisko pedagoģisko vienību»
uzskaite.
Bāzes ārstniecības iestādes norēķiniem par tās rezidentu veikto praktisko apmācību
citās ārstniecības iestādēs tiek lietoti divi modeļi:
- uzņēmuma līgums ar konkrētu ārstu, darba uzskaites tabele un
darbu pieņemšanas-nodošanas akts, norēķini ik mēnesi.
- līgumiem ar iestādi, darbu pieņemšanas-nodošanas akts un rēķins,
norēķini pusgadā vai par konkrēti atrunātu laika periodu.

Ierosinājumi diskusijai
1) Par «praktiskās pedagoģiskās vienības » stundas likmi.
2) Par optimālo modeli rezidenta praktiskās apmācības
apmaksai citā ārstniecības iestādē.
3) Par vadlīniju nepieciešamību rezidentu praktiskajā
apmācībā iesaistīto ārstu darba uzskaites un apmaksas
organizēšanai.
4) Par rezidentūras jautājumiem veltītas ikgadējas
konferences nepieciešamību.

Paldies!

