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RĪKOJUMS
Rīgā
Datums skatāms laika zīmogā

Nr. 38

Par Eiropas Komisijas Strukturālo
reformu atbalsta ģenerāldirektorāta
atbalstītā projekta
Nr. REFORM/SC2021/09
Vadības komitejas un Operatīvās
darba grupas izveidi
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2004. gada 13. aprīļa noteikumu
Nr. 286 “Veselības ministrijas
nolikums” 17. punktu
Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta
ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta Nr. REFORM/SC2021/09 “Par veselības
darbaspēka stratēģiju Latvijā” (on Health Workforce Strategy in Latvia) (turpmāk
– projekts) īstenošanu un uzraudzību:
1. Izveidot projekta Vadības komiteju šādā sastāvā:
Vadības komitejas vadītāja
Indra Dreika

Veselības ministrijas valsts sekretāre

Vadības komitejas vadītāja vietniece:
Antra Valdmane

Veselības ministrijas valsts sekretāra
vietniece
veselības
politikas
jautājumos
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Vadības komitejas locekļi:
Elīza Bērziņa
Kaspars Bērziņš
Sanita Janka
Nauris Kļava
Kristīne Kļaviņa

Zane Martinsone
Anita Slokenberga
Agnese Tomsone

Veselības ministrijas Eiropas lietu un
starptautiskās
sadarbības
departamenta direktore
Veselības ministra padomnieks
rīcībpolitikas jautājumos
Veselības ministrijas Veselības
aprūpes departamenta direktore
SIA “Ernst and Young Baltic”,
projekta partneris
Veselības
ministrijas
Nozares
cilvēkresursu attīstības nodaļas
vadītāja
SIA “Ernst and Young Baltic”,
projekta vadītāja
Veselības inspekcijas vadītāja
Veselības ministrijas Investīciju un
Eiropas
Savienības
fondu
uzraudzības departamenta direktore,
ES fondu ieviešanas nodaļa vadītāja

Vadības komitejas novērotājs:
Federico Paoli

Eiropas
Komisijas
Strukturālo
reformu atbalsta ģenerāldirektorāta
politikas koordinators

2. Vadības komitejas funkcijas ir:
2.1. Uzraudzīt un vadīt projekta stratēģiskos un tehniskos aspektus;
2.2. Nodrošināt SIA “Ernst and Young Baltic” sadarbībā ar Operatīvo
darba grupu sagatavoto nodevumu saskaņošanu, izskatīšanu un
atzinumu sniegšanu.
3. Nodrošināt Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta
ģenerāldirektorāta politikas koordinatora Federico Paoli (e-pasts:
federico.paoli@ec.europa.eu) informēšanu par projekta norisēm. Vadības
komiteja satiekas vajadzības gadījumā, lai apspriestu projekta gaitu,
pārbaudītu darbību attīstību un rezultātu sasniegšanu, kā arī lai apspriestu
darbības, kas jāveic nākamajā projekta posmā.
4. Izveidot Operatīvo darba grupu šādā sastāvā:
Operatīvās darba grupas vadītājs:
Atis Migals

SIA “Ernst and Young Baltic”,
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vecākais konsultants
Operatīvās darba grupas vadītāja vietniece:
Kristīne Kļaviņa

Veselības
ministrijas
cilvēkresursu attīstības
vadītāja

Nozares
nodaļas

Operatīvās darba grupas locekļi:
Svetlana Batare

Daina Brante
Ineta Būmane

Līga Gaigala
Andžela Gudre
Lelde Ģiga

Inta Jaunzeme

Santa Krasauska
Normunds Ozols

Veselības
ministrijas
Nozares
budžeta plānošanas departamenta
direktores vietniece
Veselības
ministrijas
Nozares
cilvēkresursu attīstības nodaļas
vecākā eksperte
Veselības ministrijas Veselības
aprūpes departamenta Veselības
aprūpes
organizācijas
nodaļas
vadītāja
Nacionālā veselības dienesta Vadošā
eksperte
veselības
aprūpes
jautājumos
Veselības
inspekcijas
Reģistru
nodaļas vadītāja
Nacionālā
veselības
dienesta
Ārstniecības
pakalpojumu
departamenta direktora vietnieka p.i.
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamenta vecākā
eksperte
SIA “Ernst and Young Baltic”
vecākā konsultante
Ekonomikas ministrijas Analītikas
dienesta Vecākais ekonomists

5. Atbilstoši projekta Nr. REFORM/SC2021/09 prasībām (skat. pielikumu)
un līgumam, kas noslēgts starp Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta
ģenerāldirektorātu un SIA “Ernst and Young Baltic”, līdz 2023. gada 22. maijam
sasniegt šādus mērķus:
5.1. Sagatavots projekta uzsākšanas ziņojums;
5.2. Veikta veselības darbaspēka un apmācības sistēmas analīze, tai
skaitā veselības nozares cilvēkresursu kartējums;
5.3. Izstrādāts tehnisko specifikāciju projekts ārstniecības personu
datubāzes (reģistra) modernizācijai;
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5.4. Izstrādāts rīcības plāns ārstniecības personu apmācībai un prasmju
attīstībai, tai skaitā izstrādāts ilgtspējīgs modelis ārstniecības personu
apmācībai un profesionālo prasmju pilnveidei un attīstībai;
5.5. Izstrādāts veselības darbaspēka plānošanas modelis veselības
darbaspēka nākotnes vajadzību projektēšanai;
5.6. Sagatavots projekta gala ziņojums.
6. Ja nepieciešams, operatīvās darba grupas vadītājs var izveidot tematiskās
darba grupas atsevišķu jautājumu operatīvai risināšanai (piemēram, par
cilvēkresursu plānošanu, datu bāzi, izglītības sistēmu).
7. Operatīvās darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, operatīvās darba grupas
sanāksmēm var pieaicināt citus valsts pārvaldes, izglītības un veselības
aprūpes iestāžu speciālistus un ekspertus, kā arī nevalstisko organizāciju
pārstāvjus (Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes
ārstu asociācija, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, Latvijas Ārstu
biedrība, Latvijas Jauno ārstu asociācija, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas
Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, Rīgas Stradiņa
universitāte, medicīnas koledžas, Latvijas Universitāte, Latvijas Slimnīcu
biedrība, Latvijas Lielo slimnīcu asociācija, Slimību profilakses un
kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests u.c.).
8. Valsts pārvaldes, izglītības un veselības aprūpes iestāžu speciālisti un
eksperti, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas atbilstoši 7. punktam
tiek pieaicināti Operatīvās darba grupas sanāksmēm, pilda padomdevēju
funkciju un uz tiem nav attiecināmas 2. punkta 2.2. apakšpunktā
operatīvajai darba grupai deleģētās funkcijas.
9. Operatīvo darba grupu sanāksmju protokolēšanas funkcijas veic SIA
“Ernst and Young Baltic” projekta konsultante Anna Asjutčenko.
Operatīvo darba grupu sanāksmju protokoli pēc parakstīšanas tiek nosūtīti
Veselības ministrijai ar norādi “ievietot darba grupu mapē DVS Namejs".
10.Vadības komitejas sanāksmju protokolēšanas, projekta koordinatora un
SIA “Ernst and Young Baltic” kontaktpersonas Veselības ministrijā
funkcijas nodrošina Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās
sadarbības departamenta vadošais eksperts Eiropas lietās Aleksandrs
Takašovs. Vadības komitejas sanāksmju protokoli pēc parakstīšanas tiek
ievietoti darba grupu mapē DVS Namejs.
Pielikumā: projekta pieteikums uz 10 lpp.
Veselības ministrs

(paraksts*)

Daniels Pavļuts

Aleksandrs Takašovs 67876025
aleksandrs.takasovs@vm.gov.lv
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