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Veselības aprūpes organizēšanas jomā:
Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (Nr.555)
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Nr.746)
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība (Nr.317)
Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība (Nr.943)
Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi (Nr.1268)
Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība(Nr.468)
Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība (Nr.1176)
Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība (Nr.611)
Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība (Nr.590)
Jaundzimušo reģistra noteikumi (Nr.328)
Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi (N.948)
Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā (Nr.446)
Kārtība, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē(Nr.453)
Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskā vadlīnijas (Nr.469)
Kārtība, kādā nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu
ietekmi (Nr.719)
Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (Nr.526)
Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude (Nr.219)
Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai (Nr.215)
Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība (Nr.265)
Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība (Nr.689)
Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (Nr.557)
Par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām(Nr.193)
Par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem (Nr.487)
Par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības
programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu (Nr.268)
Par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības
standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai (Nr.1037)
Par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas

studijām (Nr.70)
Par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām (Nr.60)
Par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem (Nr.418)
Par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā
arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību (Nr.940)
Par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu (Nr.134)
Par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem (Nr.851)
Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi (Nr.685)
Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība (Nr.695)
Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums (Nr.956)
Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība (Nr.261)
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