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Finansējuma proporciju sadale starp augstskolām un
ārstniecības iestādēm:
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RSU TIF rezidentu skaits 2017. – 2018.ak.g.

Rezidentu apmācības finansējums - valsts pasūtījuma rezidentu apmācību finansē no valsts
budžeta līdzekļiem saskaņā ar Likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Finansēšanas
kārtību nosaka 30.08.2011. MK noteikumi nr.685, paredzot:

9 % augstskolām no vidējām
izmaksām viena rezidenta
apmācībai

pedagogu darba
samaksai

91 % ārstniecības iestādēm no vidējām
izmaksām viena rezidenta apmācībai

rezidenta
atlīdzībai

ne vairāk kā 29 % no ārstniecības iestādei
piešķirtajiem līdzekļiem ar rezidenta teorētisko
un praktisko apmācību saistīto izdevumu
segšanai,

rezidenta
zinātniskajai
darbībai

ne mazāk kā 90 % – ārstu un cita
mācību personāla atlīdzībai (tai
skaitā ne vairāk kā 10 % ārstu
atlīdzībai, kuri ir atbildīgi par
rezidentūras organizāciju

ne vairāk kā 10 % – ar rezidentūras organizēšanu
saistīto izdevumu segšanai (tai skaitā ne vairāk kā 5
% – ar rezidenta pašizglītību saistīto izdevumu
segšanai).

Kopā

Budžeta

Rezidentu skaits

671

588

Maksas
83

Tai sk. aktīvu rezidentu skaits
Rezidentu skaits ar reģionālo ārstniecības iestāžu
līgumiem

578

497

81

127

121
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Plānotais absolventu skaits 2018.gadā

154

133

21

Rezidentu skaits, kuri pārcelti no studijām par
personīgiem līdzekļiem uz studijām par valsts
budžeta līdzekļiem

18

Rezidentu skaits ERASMUS apmaiņas programmā,
stažējas ārzemēs

14
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Reģionālās ĀI un piesaistītais rezidentu skaits

Mūsu sadarbības partneri:
Reģionālā ārstniecības iestādes
SIA " Alūksnes slimnīca"
VSIA " Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
SIA " Daugavpils reģionālā slimnīca"
SIA " Dobeles un apkārtnes slimnīca"
"Ģintermuiža"
SIA " Jēkabpils reģionālā slimnīca"
SIA " Jelgavas pilsētas slimnīcas"
SIA " Jūrmalas slimnīca"
SIA " Kuldīgas slimnīca"
SIA " Liepājas reģionālā slimnīca"
SIA " Madonas slimnīca"
SIA " Ogres rajona slimnīca"
SIA " Rēzeknes slimnīca"
SIA "Saldus medicīnas centrs"
VSIA " Nacionālais rehabilitācijas centrs " Vaivari" "
SIA " Vidzemes slimnīca"
SIA " Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Bauskas slimnīca
SIA "Cēsu klīnika"
SIA "Siguldas slimīca"
VSIA " Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"
Madonas novada pašvaldība
Rēzeknes pilsētas dome
AS "Veselības centru apvienības"
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Rīgas ārstniecības iestādes
Valsts tiesu medicīnas ekseprtīzes centrs
Rīgas 1. slimnīca
Rīgas 2.slimnīca
VSIA 'BKUS"
SIA " Rīgas Dzemdību nams"
Valsts asinsdonoru centrs
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija
Veselības Inspekcija
SIA " ORTO klīnika"
VSIA " Paula Stradiņa universitātes slimnīca"
SIA " Rīgas Austrumu slimnīca"
VSIA " Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
RSU " Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika"
RSU " Stomatoloģijas Institūts"
SIA " Sporta laboratorija "
VSIA " Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
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Reģionālās ĀI un piesaistīto rezidentu skaits
SIA “ Daugavpils reģionalā slimnīca”
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”
SIA “ Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
VSIA “ NRC Vaivari”
SIA “ Liepājas reģionālā slimnīca”
SIA “Vidzemes slimnīca”
VISA “Slimnīca Ģintermuiža”
SIA “ Jelgava pilsētas slimnīca”
SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
SIA “ Dobeles un apkārtnes slimnīca”
SIA “ Madonas slimnīca”
SIA “ Kuldīgas slimnīca”
SIA “ Rēzeknes slimnīca”
SIA “Jūrmalas slimnīca”
SIA “Alūksnes slimnīca”
SIA “ Saldus medicīnas centrs”
SIA “Cēsu klīnika”
SIA “ Ogres klīniskā slimnīca”
SIA “ Siguldas slimnīca”
VSIA “ Strenču PNS”
ĢĀ prakses

Kopā
19
6
15
9
13
18
5
3
4
5
4
2
4
3
4
1
1
2
1
2
6
Kopā 127

KOPĀ: 42

* Nav ietvertas ĢĀ prakses
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VM plānotās valsts budžeta finansētās
rezidentūras vietas 2018./2019.ak.g.

Sadarbības skaitliskie rādītāji (kalendārajos gados)
Gads

2015

2016

2017

Līgumu skaits ar Rezidentu skaits
reģionālajām ĀI
reģionālajās ĀI
7

4

Līgumi ar pašvaldībām

0

1 (Jēkabpils pilsētas

NRC Vaivari,
Liepājas reģionālā slimnīca

NRC Vaivari,

23
86
pašvaldība)
Liepājas reģionālā
VM līgumā
ar RSU
noteikusi
VBR skaita
limituslimnīca,
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca,
slimnīca
reģionālajās ārstniecības iestādēs –Vidzemes
24,8%
no
3 (Jēkabpils pilsētas
kopējā RSU VB rezidentu
skaita.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca,
pašvaldība),
Vidzemes slimnīca,
4 ( Madonas novada
[145?!]
23
112
pašvaldība ),
Daugavpils reģionālā slimnīca,
5 (Rēzeknes pilsētas
dome)

2018

Reģionālās ĀI ar vislielāko
rezidentu skaitu

31

127

Nav attiecināms

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca,
Vidzemes slimnīca,
Daugavpils reģionālā slimnīca
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VM plānotās valsts budžeta finansētās
rezidentūras vietas 2018./2019.ak.g.
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Studiju maksa fizisko un juridisko personu
finansētās rezidentūras vietās 2018./2019.ak.g.
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Esošās prasības studijās programmā «Rezidentūra
medicīnā» un procesa izmaiņas sākot ar
2018./2019.ak.g.

Rezidentūras pretendentu uzņemšanas
kārtība 2018./19. akadēmiskajā gadā

1.

RSU realizētā teorētiskā izglītība:
a. Teorētiskās izglītības pasākumi - “Diskusiju diena” tiek organizētas 2 reizes akadēmiskajā gadā apvienojot ar
rezidentu pilnsapulci. Definējami kā obligāti izglītības pasākumi.

b. Problēmlekcijas, tematiskie kursi - darbs mazās grupās: pēc brīvas izvēles nenosakot obligāto izglītības stundu
apjomu.

2.

Ārstniecības iestādes realizētā izglītības sadaļa:
a. Rotāciju – studiju kursu, semināru un dežūrstundu pārraudzība nododama ārstniecības iestādēm. Nav
uzskaitāma detalizēti rezidentu grāmatā. Ārstniecības iestādes atbildīgais par specialitāti akadēmiskā gada
beigās apliecina ar vienu parakstu programmas izpildi.

3.

Pedagoģiskais darbs – plāno mācību gada šķērsgriezumā rezidentūras studiju programmas vadītājs
(RSPV), iesaistot RSU struktūrvienību (katedru) darbā. Rezidents neuzskaita rezidentu grāmatā, bet
programmas vadītājs apliecina ar parakstu rezidentu grāmatā.

4.

Rezidentu zinātniski pētnieciskais darbs:
a. Obligāta rezidentūras sastāvdaļa. Uzsveramas variablās pielīdzināšanas iespējas par zinātniskajām

5.

Rezidentu dienasgrāmata:
a. Iesakāma, nav obligāta RSU prasība.

aktivitātēm visas rezidentūras laikā.

b. Rezidentu zinātniskā konference integrēta RSU zinātniskajā konferencē.
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Brīvo darba vietu platformas aktualizācija
RSU piedāvātās sadarbības aktivitātes

1. Ārstniecības iestāžu pārstāvju saruna ar konkrētas
specialitātes pēdējo divu gadu rezidentiem.
2. Topošo rezidentu piesaiste (individuāli klātienē TIF
Dekanātā).
3. Brīvo darba vietu platformas uzturēšana.
https://www.rsu.lv/brivo-darbavietu-platforma
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Informācijas nepieciešamības gadījumā:

•

TIF@rsu.lv

•

Dekāne: asoc.prof. I.Grope: 28321052

•

Rezidentūras daļas vadītāja: Ž.Ilziņa: 67409208

•

Mācību speciālisti: 67409130

•

Klīnisko mācību organizators: I.Ozoliņa: 67409194

15

3

