
 

 

CIK LIELA BŪS KOMPENSĀCIJA  

māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem un ģimenes ārstiem par prakses nodošanu/ 

pārņemšanu Rīgā 

 

Kompensāciju aprēķina pēc MK noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 

speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 

 

Minimālā mēnešalga mediķiem no 2021. gada 1. janvāra  

Sertificētu ārstniecības personu amati 

Ārsts 1489 

Māsa 985 

Ārsta palīgs  985 

 

Reģistrētu ārstniecības personu amati 

Māsa 867 

Ārsta palīgs 867 

Māsu palīgs 723 

Avots: MK noteikumi Nr.851  

 

Kompensācijas māsām, māsu palīgiem, ārstu palīgiem 

- kompensācija piecu zemāko mēnešalgu apmērā ārstniecības personām atbilstoši 

kvalifikācijai (MK noteikumi Nr. 851);  

- viena papildu kompensācija par katru ģimenes locekli (laulātais, bērni u. c. apgādībā 

esošas personas); 

- uzturēšanās izdevumu kompensācija 3600 eiro apmērā. 

 

Kompensācija ģimenes ārstiem   

-  kompensācija ģimenes ārstam, kurš nodod ģimenes ārsta praksi, trīs mēnešus ir 50% no 

vidējās iepriekšējo 12 mēnešu periodā Nacionālā veselības dienesta (NVD) ģimenes ārsta 

praksei samaksātās ikmēneša summas; 

- ģimenes ārstam, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, kompensācija ir trīs ārstniecības personu 

zemāko mēnešalgu apmērā atbilstoši kvalifikācijai.   

https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem
https://likumi.lv/ta/id/304001-noteikumi-par-zemako-menesalgu-un-specialo-piemaksu-veselibas-aprupes-joma-nodarbinatajiem


 

CIK SAŅEMS ĢIMENES ĀRSTI: piemēri 

Piemēram, ja ģimenes ārstam, kurš ir pensijas vecumā un kurš nodod ģimenes ārsts praksi 

jaunajam speciālistam, NVD pēdējos 12 mēnešos ir izmaksājis un samaksājis 30 000 eiro, tad 

pēc kompensācijas līguma noslēgšanas viņš saņems 3750 eiro. 

 

Sertificēta ārsta minimālā mēnešalga saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 851 ir 1489 eiro, 

tādējādi ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi, pēc kompensācijas līguma 

noslēgšanas saņems 4467 eiro. 

 

CIK SAŅEMS MĀSA, ĀRSTA PALĪGS, MĀSAS PALĪGS: piemēri 

Piemēram, sertificētai māsai, kurai ir vīrs un divi bērni, kompensācijas apmērs sasniegs 

11 480 eiro. 

Ārstniecības personu reģistrā reģistrētai māsai, kurai nav ģimenes vai apgādībā esošu 

personu, kompensācijas apmērs būs 7935 eiro. 

Sertificētam ārsta palīgam, kuram ir ģimene, sieva un bērns, kompensācijas apmērs būs 

10 495 eiro. 

Ārstniecības personu reģistrā reģistrēts ārsta palīgs bez ģimenes un apgādībā esošām 

personām saņems 7935 eiro lielu kompensāciju. 

Ārstniecības personu reģistrā reģistrētam māsu palīgam 7215 eiro. 

 

Kompensāciju izmaksā vienā maksājumā 

Kompensācijas neapliek ar nodokli. Pēc Kompensācijas līguma noslēgšanas ārstniecības 

persona atbalstu saņems vienā maksājumā.  

Naudas kompensāciju izmaksu finansē no Eiropas Sociālā fonda, Veselības ministrijai 

īstenojot projektu "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu 

sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" Nr. 9.2.7.0/21/I/001.  

ESF projekta mērķis ir ārstniecības iestādēm Rīgā sabiedrības veselības krīžu situāciju 

novēršanai piesaistīt jaunos speciālistus pēc kvalifikācijas iegūšanas, kā arī veicināt, lai 

profesijā atgriežas tie speciālisti, kas šobrīd strādā citās jomās. 

 

 

 


