LATVIJAS REPUBLIKAS
VESELĪBAS MINISTRIJA
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PROJEKTA ADMINISTRĒTĀJU
Nosaukums: LR Veselības ministrija
Adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV – 1011, Latvija
Darbības veids: Valsts pārvaldes iestāde

Kontaktpersona: Ilona Herca
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E-pasta adrese: ilona.herca@vm.gov.lv

Atbildīgā persona: Kristīne Grāvīte
Tālr. 67876118
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PROJEKTA IEVIEŠANA
Aktivitāšu ieviešanas progress
Aktivitāte
Projekta
administrēšana

Ieviešanas sākums un
beigas

Aktivitāte mērķis un
plānotais rezultāts

2008. gada oktobris
2013.gada septembris

Veikt projekta plānošanu,
administrēšanu, īstenošanas
nodrošināšanu un
uzraudzību

Izveidot projekta
administrēšanas vienību
Projekta
īstenošana

2009. gada marts
2013.gada septembris

Sniegt priekšlikumus projekta
aktivitāšu ieviešanai, izvērtēt
tālākizglītības pasākumu
rezultātus, atspoguļot nozares
aktualitātes projekta ietvaros
īstenotajos tālākizglītības
pasākumos
Izveidota projekta plānošanas
un uzraudzības komisija

Izveidota datu bāze

Sasniegtais rezultāts uz
2011.gada 1.septembri
Projektu administrē Veselības
ministrija kā finansējuma
saņēmējs, projekta
administrēšanā ir iesaistītas 6
personas

Projekta plānošanas un
uzraudzības komisijā līdz
2011. gada septembrim
darbojas 9 eksperti. Turpmāk,
līdz 2013.gada maijam, darbu
komisijā turpinās 5 eksperti.
Izveidota datu bāze statistisko
datu iegūšanai un apkopošanai

PROJEKTA IEVIEŠANA
Aktivitāte
Cilvēkresursu
apmācības
plāna izstrāde

Ieviešanas sākums
un beigas
2009. gada marts
2011.gada jūnijs

Aktivitāte mērķis un plānotais
rezultāts
Nodrošināt cilvēkresursu
apmācību atbilstoši nozares
prioritātēm, ievērojot
mērķauditorijas vajadzības

Izstrādāts cilvēkresursu
apmācības plāns
Personāla
vispārējo
zināšanu un
prasmju
pilnveide

2008.gada novembris
2013.gada septembris

Pilnveidot personāla zināšanas un
prasmes profesionālās saskarsmes,
veselības nozares vadības, pacientu
tiesību, kā arī jaunāko informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju jomās

Plānots realizēt 13 mācību
programmas un apmācīt
10 500 personas

Sasniegtais rezultāts uz
2011.gada 1.septembri
Izstrādāts un aktualizēts
cilvēkresursu apmācības plāns.
2011.gada jūnijā tika pabeigta
plāna II aktualizācija, kas ir
pamats turpmāko apmācību
plānošanā projekta ietvaros
Realizētas 7 apmācību
programmas
Apmācītas 8906 personas

PROJEKTA IEVIEŠANA
Aktivitāte
Personāla
profesionālo
zināšanu un prasmju
pilnveide

Ieviešanas sākums un
beigas

Aktivitāte mērķis un plānotais
rezultāts

2008. gada novembris
2013.gada septembris

Nodrošināt personāla tālākizglītību
iegūtajā specialitātē profesionālās
kvalifikācijas uzturēšanai un
pilnveidei atbilstoši resertifikācijas
prasībām
Plānots realizēt 60 mācību
programmas
Plānots apmācīt 15 340 personas

Plānots realizēt 60
mācību programmas
atbilstoši izstrādātajam
Cilvēkresursu apmācības
plānam dažādās
veselības aprūpes
nozares jomās,
piemēram, sabiedrības
Izstrādāt 10 izglītības standartus un
veselība, primārā
vadlīnijas
veselības aprūpe,
neatliekamās medicīniskā
palīdzība

Sasniegtais rezultāts
uz 2011.gada
1.septembri
Realizētas 50
apmācības programmas
Apmācītas
14 907 personas
Izstrādātas 2 izglītības
vadlīnijas un 8 izglītības
standarti

PROJEKTA IEVIEŠANA
Aktivitāte

Ieviešanas sākums un
beigas

Cilvēkresursu
pārkvalifikācija

2008. gada novembris
2011.gada septembris

Nodrošināt cilvēkresursu piesaisti un
Realizētas 6 apmācības
mobilitāti veselības nozares darba tirgus
programmas
vajadzībām
Plānots realizēt 6 apmācības programmas Apmācītas 415 personas
un apmācīt 900 personas

Māsas
pamatspecialitātes
un
papildspecialitātes
iegūšana

2008. gada novembris
2013.gada septembris

Nodrošināt profesionālo zināšanu un
prasmju ieguvi māsu pamatspecialitātēs
un papildspecialitātēs.
Plānots realizēt 12 apmācības
programmas

Aktivitāte mērķis un plānotais rezultāts

Plānots apmācīt 5400 māsas

Sasniegtais rezultāts uz
2011.gada 1.septembri

Tiek realizētas 7 mācību
programmas māsas
pamatspecialitātes
ieguvei un 5 mācību
programmas māsas
papildspecialitātes
ieguvei
Apmācītas 716 personas

PROJEKTA IEVIEŠANA
Aktivitāte
Personu
profesionālās
darbības
atjaunošana

Ieviešanas sākums un
beigas
2008. gada novembris
2012.gada decembris

Aktivitāte mērķis un plānotais
rezultāts
Nodrošinātu māsu, ārsta palīgu, vecmāšu,
māsas palīgu, kā arī citu speciālistu, kuri
nav praktizējuši profesijā ilgāku laiku,
adaptāciju un iekļaušanos darba tirgū

Sasniegtais rezultāts
uz 2011.gada
1.septembri
Realizētas 4 apmācības
programmas
Apmācītas 966 personas

Plānots realizēt 5 apmācības programmas
un apmācīt 1860 personas
Personāla
pieredzes apmaiņa

Informācijas un
publicitātes
pasākumi

2009.gada jūnijs
2013.gada jūnijs
Sniegt informāciju un
nodrošināt publicitātes
pasākumus par projektu,
projektā īstenotajām
aktivitātēm
2008. gada novembris
2013.gada septembris

Nodrošināt jaunu veselības aprūpes
pakalpojumu ieviešanu un pilnveidot esošo
pakalpojumu kvalitāti, organizējot pieredzes
iegūšanas pasākumus ārvalstīs vai Latvijā,
piesaistot ārvalstu speciālistus

Saņemti 52 pretendentu
pieteikumi. Atbalstītas 24
fiziskas personas un 5
juridiskas personas

Plānots atbalstīt 500 personas
Izveidota interneta mājas lapa un
nodrošināta informācijas par projektu
pieejamība

Sniegt informāciju un
nodrošināt publicitātes
pasākumus

PROJEKTA IEVIEŠANA
REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI (uz 01.09.2011)
Mērvienība

Sākotnējā
vērtība

Plānotā
vērtība

Sasniegtā
vērtība

Progress
[%]

Projekta ietvaros atbalstīto
veselības aprūpes un
veselības veicināšanas
profesionāļu skaits

personas

0

34 500

25 933

75.16

Projekta ietvaros atbalstīto
veselības aprūpes un
veselības veicināšanas
profesionāļu īpatsvars, kas
saņem apmācību
apliecinošos dokumentus

%

0

80

75.16

93.96

Rādītājs

PROJEKTA IEVIEŠANA
Finansējuma apguves progress
Aktivitāte
1.1. Projekta administrēšana

Plānotais
kopā (LVL)

Apgūts kopā
uz 01.09.2011
(LVL)

Apgūts kopā
uz 01.09.2011
(%)

415 840

194 338.00

46.73%

2 48 109.92

196 450.00

79.18%

95 935.00

95 934.00

100%

2.3.1. Personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveide

1 730 686.00

1 228 950.00

71.01%

2.3.2. Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide

2 434 970.83

1 182 081.00

48.55%

747 425

650 743.00

87.06%

2 745 360.00

1 974 121.00

71.91%

2.3.5. Personu profesionālās darbības atjaunošana

760 626.00

440 700.00

57.94%

2.3.6. Personāla pieredzes apmaiņa

349 349.00

10 204.00

2.92%

2.4. Informācijas un publicitātes pasākumi

252 200.00

213 475.00

84.65%

3. Neparedzētie izdevumi

420 350.00

0.00

10 200 851.75

6 186 996.00

2.1. Projekta īstenošana
2.2. Cilvēkresursu apmācības plāna izstrāde

2.3.3. Cilvēkresursu pārkvalifikācija
2.3.4. Māsas pamatspecialitātes un papildspecialitātes
iegūšana

KOPĀ

0.00
60.65%

Apmācīto personu skaits aktivitātēs
(kopējais skaits – 25933) uz 01.09.2011

3%

6%

4%

35%
Vispārējā pilnveide
Profesionālā pilnveide
Pārkvalifikācija
Māsu specialitātes
Darbības atjaunošana

52%

Apmācīto personu skaits reģionos
(kopējais skaits – 25 933) uz 01.09.2011.
14%

17%
Kurzeme
Latgale
Vidzeme
Rīgas reģions
56%

13%

Apmācīto personu sadalījums pēc ārstniecības atbalsta
grupas (kopējais skaits – 25933) uz 01.09.2011.
14%
28%

3%
11%

ārsti
māsas
ārsta palīgi
vecmātes
citi

44%

Projekta mērķa grupas apmierinātība
 Apmācības pasākumu īstenotāji


-

-

veic mērķa grupas anketēšanu, lai
noteiktu apmierinātību ar
apmācības pasākumu kvalitāti
Anketās respondenti sniedz savu
vērtējumu:
mācību procesam kopumā
mācību materiāla saturam
lektoru darbam

- mācību procesa materiāli

tehniskajam nodrošinājumam

Mācību procesa vērtējums kopumā
Lielākā daļa apmācības
pasākumu apmeklētāju
mācību procesu novērtēja
kā:
- interesantu un saistošu
- labi strukturētu
- noderīgu jaunas
informācijas gūšanai

Mācību materiāla saturs
Lielākoties novērtēts ar
augstāko vērtējumu.
Ieteikumi:
- palielināt mācību ilgumu,
lai būtu iespējams vairāk
iedziļināties katras tēmas
izklāstā

Lektoru darbs
 Lielākoties novērtēts ar

augstāko vērtējumu.
 Vislabākās atsauksmes par
kursiem:
- “Psihisko un uzvedības traucējumu

agrīna diagnostika primārajā
veselības aprūpē” (īstenotājs
Latvijas Ārstu biedrība)
- “Diagnostikas, ārstēšanas un
aprūpes principi ambulatorā
dienesta ārsta palīgu praksē”
(īstenotājs Latvijas Ārstu biedrība)

Paldies par uzmanību!

