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Nodrošināt ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta
personu, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālajā
jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un
pilnveidošanu prioritārajās veselības jomās:
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Projekta mērķis

Sirds un 
asinsvadu 
veselība

Onkoloģija 

Bērnu, sākot 
no perinatālā 
un neonatālā 

perioda, 
veselība

Garīgā 
veselība



Ārpus Latvijas, t.sk. 
kongresā, konferencē, 

seminārā (arī tiešsaistes), uz 
laiku līdz 10 darba dienām

Konferencē, seminārā 
Latvijā, kas nav finansēts no 
Projekta līdzekļiem un kurā 

uzstājas ārvalstu lektori

Latvijas ārstniecības 
iestādē, kas ir tiesīga īstenot 

izglītības procesu (līdz 20 
darba dienām)

Latvijas ārstniecības 
iestādes, kas ir tiesīga 

īstenot izglītības procesu, 
organizēta pieredzes 

apmaiņa citā ārstniecības 
iestādē

Pieredzes 
apmaiņa

2022.gads

Projektā atbalstāmi pieredzes apmaiņas pasākumi, kas vērsti uz 
profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi un jaunu ārstniecības un 
diagnostikas metožu apguvi prioritārajās veselības jomās.



Pieredzes apmaiņas pasākumi, t.sk. 
kongresi, konferences, semināri, Latvijā 
un ārpus Latvijas (arī tiešsaistē)
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Pieredzes apmaiņas pasākumiem ārstniecības persona var 
pieteikties 2 reizes Projekta īstenošanas laikā 

(no 2017.gada - 2023.gada 31.decembrim)

Nosacījumi dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā ārpus Latvijas:
✓ derīgs sertifikāts specialitātē;
✓ pēdējo divu gadu laikā ir veikta profesionālā darbība sertifikātā
norādītajā specialitātē.

Nosacījumi dalībai pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijā:
✓ derīgs sertifikāts specialitātē;
✓ pieteikšanās brīdī strādā sertifikātā norādītajā specialitātē kādā no
Latvijas ārstniecības iestādēm.



Pieredzes apmaiņa ārpus Latvijas 
(t.sk. tiešsaistes mācības)

2022.gads

Pieteikuma, darba devēja un 
uzņemošās valsts apliecinājuma 

un darba kārtības iesniegšana
talakizglitiba@vm.gov.lv

Dalība pieredzes 
apmaiņas pasākumā

Atskaites un avansa norēķina 
sagatavošana un iesniegšana 

VM (2 nedēļu laikā)

Vērtē pasākuma atbilstību projekta 
mērķim, saskaņo ar attiecīgās jomas 

profesionālo asociāciju, sagatavo
rīkojumu

Izmaksā pieredzes apmaiņas 
dalībniekam komandējuma 

dienas naudu

Dalībnieks Veselības ministrija

Nodrošina aviobiļešu iegādi, 
viesnīcas rezervēšanu, 

dalības maksas segšanu

mailto:talakizglitiba@vm.gov.lv


Pieredzes apmaiņa Latvijā 
(konference, seminārs) ar ārvalstu 

lektoriem
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Pieteikuma, darba devēja 
apliecinājuma un darba kārtības 

iesniegšana talakizglitiba@vm.gov.lv

Dalība pieredzes 
apmaiņas pasākumā

Atskaites 
sagatavošana un iesniegšana 

VM (2 nedēļu laikā)

Vērtē pasākuma atbilstību projekta 
mērķim, saskaņo ar attiecīgās jomas 

profesionālo asociāciju, sagatavo
rīkojumu

Dalībnieks Veselības ministrija

Apmaksā dalības maksu 
(ne vairāk kā EUR 1 000)

mailto:talakizglitiba@vm.gov.lv


Pieredzes apmaiņa Latvijas 
ārstniecības iestādē jomas eksperta 
vadībā
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Pieteikuma, 
ārstniecības iestādes 
un dalībnieku darba 

devēja apliecinājuma 
iesniegšana 

talakizglitiba@vm.gov.lv

Pieredzes
apmaiņas pasākuma 

īstenošana

Atskaites un rēķina 
sagatavošana un 

iesniegšana 
VM (2 nedēļu laikā)

Vērtē pasākuma atbilstību 
projekta mērķim

- Ārstniecības iestādei 
izmaksā atlīdzību (20 eiro/h 

par 1 mācībspēku);
– Dalībniekam kompensē 
uzturēšanās, transporta 

izdevumus un izmaksā dienas 
naudu

Dalībnieka 
reģistrācijas kartes 

aizpildīšana un 
iesniegšana pieredzes 

apmaiņas 
organizētājam

Dalība pieredzes 
apmaiņas pasākumā

Atskaites un avansa 
norēķina sagatavošana 

un iesniegšana 
VM (2 nedēļu laikā)

Ārstniecības iestāde DalībnieksVeselības ministrija

mailto:talakizglitiba@vm.gov.lv


VM iesniedzamie dokumenti, kas jāaizpilda 
pieredzes apmaiņas pasākuma dalībniekam
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1. Darba devēja brīvā formā rakstīts 
apliecinājums;

2. Uzņemošās valsts brīvā formā rakstīts 
apliecinājums;

3. Konferences darba kārtība;
4. Apliecinājums, ka dalībnieks ir reģistrējies un 

viņa dalība ir apstiprināta;
5. Rēķins.

Apraksts brīvā formā, kāpēc nepieciešams 
piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā.

Īss pasākuma apraksts.



Aizpildāmie un VM iesniedzamie 
dokumenti
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VM iesniedzamie dokumenti, kas jāaizpilda 
ārstniecības iestādei (ja tā organizē 

pieredzes apmaiņas pasākumu)

2022.gads

Pieredzes apmaiņas dalībnieka/-u  
darba devēja/-u brīvā formā rakstīts 
apliecinājums, ka persona/-as
noteiktajā laikā varēs piedalīties 
pieredzes apmaiņas pasākumā

Apraksts brīvā formā, kāpēc 
nepieciešams organizēt pieredzes 
apmaiņas pasākumu

Īss pasākuma apraksts



Mājaslapa www.talakizglitiba.lv
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