1

Nr.
p.k.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Izpildīts/pārceļams

Veselības politikas izstrāde
1

Veselības ministrijas darbības stratēģija Attīstības
2015.-2017.gadam.
plānošanas
dokuments

Apstiprina ministrs

2

Vienotas nacionālās veselības aprūpes
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
koncepcijas apraksts.

Koncepcijas
apraksts

Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO

3

Konceptuālais ziņojums, lai risinātu
jautājumu par ģimenes ārstu praksēs
ietilpstošās mantas atsavināšanu un
pacientu pāreju (VSS-1919).

Konceptuālais
ziņojums

Apstiprināta MK

4

HIV infekcijas, seksuālās transmisijas Politikas
infekciju, B un C hepatīta izplatības
plānošanas
ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam dokuments

Izsludināts VSS

Veselības ministrijas un Latvijas
Pašvaldību savienības 2015.gada
sarunas.

Organizētas un
protokolētas
sarunas
Veikta protokola
saskaņošana ar
LPS, VARAM,
TM un FM
Organizēta
protokola
parakstīšana un
nosūtīšana
VARAM un FM

5

6

Baltijas valstu politiskais dialogs

Cits

Cits

4

4

30.04.2015.

Nodrošināta Veselības ministrijas darbības vidējā termiņa K.Kļaviņa
plānošana tās kompetencē esošajās politikas jomās
saistībā ar veselības nozarē apstiprinātajiem politikas
plānošanas dokumentiem.

SPN

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. VM stratēģijas
izstrāde tiks pabeigta pēc Valdības rīcības plāna apstiprināšanas.

31.05.2015.

Definēts Vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes D.Brante
nodrošināšanas sistēmas koncepcijas (konceputālā
A.Valdmane
ziņojuma) ietvars, un noteikti koncepcijas izstrādes,
J.Blaževičs
ieviešanas un novērtēšanas pamatprincipi.

SPN
VAD (ĀKN)
ESFD

Izpildīts. Apstirināts ar VM 28.09.2015. rīkojumu Nr. 121.

Koncepcija, lai radītu tiesisko vidi darījumiem ar ārsta
praksi un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas
nepārtrauktību.

VAD (PVAN)
JN

Atsaukts no VSS; zaudējis aktualitāti. Jatājuma atsevišķs
regulējums pagaidām netiek plānots.

Sagatavots HIV infekcijas, seksuālās transmisijas
J.Feldmane
infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības ierobežošanas
plāns 2014.–2016.gadam, lai samazinātu saslimstību ar
infekcijas slimībām (HIV infekciju, STI, B un C
hepatītu).

SVD (VVN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. HIV infekcijas,
seksuālās transmisijas infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības
ierobežošanas plāns 2016.–2018.gadam ir saskaņošanas
procesā.

Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas skar pašvaldību L.Timša
intereses veselības nozarē, nodrošināta sarunu
I.Birzniece
protokolēšana, protokola saskaņošana un parakstīšana.

SVD (SSN)

Izpildīts. 23.09.2015. parakstīts sarunu protokols. Nosūtīts
Latvijas Pašvaldību savienībai 24.09.2015. Nr. 01-14/3719.

Ikkgadējs pieredzes apmaiņas pasākums par veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs.

L.Šerna

ELSSD

Izpildīts. Pasākums norisinājās no 28.-29.10.2015.

Sagatavoti priekšlikumi Veselības ministrijas vadībai

B.Kleina
A.Jurševica
K.Kļaviņa

VAD (VAON)
JN
SPN

Izpildīts. Sagatavots shematisks priekšlikums un grafiks
likumprojektu izstrādei; sagatavots Ārstniecības likums
publiskajai apspriešanai, sagatavota sākotnējā versija Veselības
nozares pārvaldības likumprojektam.

Precizēta kārtība, lai sagatavotu darbam medikamentu
nodrošinājuma sistēmu valsts apdraudējuma gadījumā

B.Kleina

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.

31.03.2015.

Noteikti pasākumi, lai nodrošinātu neatliekamās
palīdzības slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes
situācijā.

B.Kleina

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.

31.03.2015.

MK noteikumos iekļautas normas ar rehabilitācijas
pakalpojumiem personām mājās muguras smadzeņu
bojājumu seku mazināšanai (izpildīts MK 2014.gada
23.decembra sēdē (prot. Nr.72, 75.§ 3.2.apakšpunkts )
dotais uzdevums).

L.Eglīte

VAD (VAON)

Izpildīts. MK 09.06.2015.noteikumi Nr.296.

MK noteikumos precizētas normas saistībā ar Likumā
par budžetu 2016.gadam noteikto finanšu apjomu
veselības aprūpes nozarei

L.Eglīte

VAD (VAON)

Izpildīts. 1) MK 29.09.2015.noteikumi Nr.555; 2) MK
22.12.2015. noteikumi Nr. 802.

10 31.10.2015.

8

Apstiprināts MK

30.10.2015.
10

5

M.Petroviča
A.Jurševica

6
31.07.2015.

7

organizēts
pasākums

12 12.12.2015.

Veselības politikas īstenošans organizēšana un koordinēšana
7

Veselības nozari reglamentējošo pamat Cits
likumu izvērtēšana un priekšlikumu
sagatavošana nepieciešamajiem
grozījumiem un jauniem
likumprojektiem.

8

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada MK noteikumu Izstrādāts projekts
28.jūnija noteikumos Nr.461
grozījumi
"Noteikumi par neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanu
un pretepidēmijas pasākumiem,
medikamentu nodrošinājuma sistēmas
sagatavošanu un darbu valsts
apdraudējuma gadījumā".

9

Izstrādāt rīcības plānu trūkumu
Cits
novēršanai, lai nodrošinātu neatliekamās
palīdzības slimnīcu darbu
elektroenerģijas krīzes situācijā.

10

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada MK noteikumi
17.decembra noteikumos Nr.1529
„Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība”

MK noteikumi

Sagatavoti
priekšlikumi

12

31.12.2015.

12 31.12.2015.

Sadarbībā ar
iesaistītajām
institūcijām
izstrādāts projekts

3

Informācija
iesniegta VK
Izstrādāts projekts

3
3

Izsludināts VSS
Iesniegts MK

3
3

Izstrādāts projekts

10 31.12.2015.

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

11
12
12

2

Nr.
p.k.
11

12

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Atbildīgā
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
amatpersona
Ministru kabineta noteikumi, lai noteiktu MK noteikumi Izstrādāts projekts 2
01.06.2015. Atbilstoši Ārstniecības likuma 69.1 panta trešajā daļā
Ļ.Tihomirova
to priekšmetu sarakstu, kurus aizliegts
dotajam deleģējumam noteikts to priekšmetu saraksts,
turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē
kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un
Publiskā
3
un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem).
saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem).
apspriešana
Izsludināts VSS
4
Ministru kabineta noteikumi par kārtību, MK noteikumi
kādā veicama pacientu ierobežošana,
izmantojot ierobežojošus līdzekļus.

Apstiprināts MK

6

Izstrādāts projekts

4

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

5

Ministru kabineta
MK noteikumi
noteikumi"Ārstniecības iestādes izziņas
izsniegšanas un samaksas kārtība
aizgādnības nodibināšanas un nākotnes
pilnvarojuma gadījumā" (VSS-2046).

Apstiprināts MK

14

Ministru kabineta noteikumi
MK noteikumi
"Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība".

Izstrādāts projekts

3

Publiskā
apspriešana

3

4

17

18

19

Ļ.Tihomirova

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK not.projekts
izsludināts VSS 04.02.2016. (VSS-100).

30.04.2015.

Pasākuma izpilde izriet no Ārstniecības likuma 53.²
panta ceturtajā daļā dotā deleģējuma un paredz noteikt
kārtību, kādā ārstniecības iestāde aizgādnības
nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā
izveido ārstu komisiju, kārtību, kādā ārstu komisija
sniedz atzinumu par personas spēju saprast savas
darbības nozīmi un vadīt to, kārtību, kādā ārstniecības
iestādes vadītājs, pamatojoties uz atzinumu, izsniedz
attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata
izsniegtās izziņas izmaksu segšanas kārtību.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba
plānu.08.12.2014.atkārtoti iesniegts VSS.

31.08.2015.

Pasākuma izpilde uzsākta 2013.gadā, lai ārstniecības
I.Bradovska
personām un ārstniecības atbalsta personām atvieglotu
prasības reģistrācijai un pārreģistrācijai un samazinātu tā
radītais administratīvais slogs. Tāpat ar pasākuma
īstenošanu tiks nodrošināta ārstniecības personu
identifikatora ieviešana, kas nodrošinās personas koda
nepubliskošanu. Pasākuma izpilde izriet arī no Pasākumu
plāna administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības
aprūpes pakalpojumu jomā uzdevuma Nr.1, Nr.2, Nr.3,
Nr.4 un Nr.5.

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Izskatīts VSS
08.12.2014. (VSS-543).Pagarināts termiņš līdz 29.04.2016.

31.08.2015.

Pasākums saistīts ar izmaiņām ārstniecības personu
pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstā. Atbilstoši ārstniecības
personu profesionālo organizāciju ierosinājumiem tiks
veiktas izmaiņas arī atsevišķu ārstniecības personu
kompetenču aprakstos.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. (VSS893).Pagarināts termiņš līdz 29.04.2016.

31.08.2015.

Pasākums saistīts ar izmaiņām ārstniecības personu
pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. (VSS894).Pagarināts termiņš līdz 29.04.2016.

31.08.2015.

Pasākums saistīts ar izmaiņām ārstniecības personu
pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. (VSS545).Pagarināts termiņš līdz 29.04.2016.

31.08.2015.

Pasākums saistīts ar izmaiņām ārstniecības personu
pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.

31.08.2015.

Pasākums saistīts ar izmaiņām ārstniecības atbalsta
personu personu sarakstā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. (VSS543).Pagarināts termiņš līdz 29.04.2016.

8

Ministru kabineta noteikumi„Grozījumi MK noteikumi
Ministru kabineta 2009.gada 24.marta
noteikumos Nr.268 „Noteikumi 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””

Izstrādāts projekts

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi MK noteikumi
Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija
noteikumos Nr.315 „Izglītības
programmu minimālās prasības ārsta
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai””

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS

4

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi MK noteikumi
Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija
noteikumos Nr.460 „Noteikumi par
specialitāšu, apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām””

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

4

Ministru kabineta noteikumi „Grozījumi MK noteikumi
Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.886 „Noteikumi par
institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs
iegūtās profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecības reglamentētajās
profesijās””

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS

4

Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi MK noteikumi
Ministru kabineta 2009.gada
24.februāra noteikumos Nr.193
"Noteikumi par ārstniecības atbalsta
personu sertifikācijas kārtību un
sertificējamo ārstniecības atbalsta
personu profesijām""

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS

4

4

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

8

Apstiprināts MK

1

8

8

Apstiprināts MK

Apstiprināts MK

Atbilstoši Ārstniecības likuma 69. panta devītajā daļā
dotajam deleģējumam noteikta kārtība, kādā veicama
pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus
līdzekļus.

4

Apstiprināts MK

16

01.09.2015.

9

13

15

Izpildīts/pārceļams
Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK not.projekts
izsludināts VSS 04.02.2016. (VSS-100).

7

Apstiprināts MK

Izsludināts VSS

Departaments,
nodaļa
VAD (VAON)

8

8

3

Nr.
p.k.
20

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Atbildīgā
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
amatpersona
Ministru kabineta noteikumi
MK noteikumi Izstrādāts projekts
7
30.11.2015. Pasākums izriet no Pasākumu plāna administratīvā sloga I.Bradovska
"Ārstniecības iestāžu reģistra izveides,
samazināšanai un administratīvo procedūru
papildināšanas un uzturēšanas kārtība".
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā
Publiskā
7
uzdevuma: Nr.6, Nr.7 un Nr.8
apspriešana
Izsludināts VSS

22

23

24

Veselības ministrijas rīkojuma „Par
rezidentūras vietu skaitu 2015./2016.
studiju gadā” izstrāde

VM rīkojums

Veselības ministrijas rīkojuma „Par
rezidentūras vietu skaita
sadalījumu starp augstskolām
2015./2016.studiju gadā” izstrāde

VM rīkojums

Grozījumu izstrāde Veselības ministrijas VM rīkojums
2014.gada 22.jūlija rīkojumā Nr.93
„Par darba grupas „Medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumu izvērtēšanas
un priekšlikumu izstrāde” izveidošanu”

11

Izstrādāts projekts

4

Apstiprināts VM

4

Izstrādāts projekts

7

Apstiprināts VM

7

Izstrādāts projekts

2

Apstiprināts VM

26

Informatīvais ziņojums par "Mātes un Informatīvais
bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.- ziņojums
2014.gadam" izpildi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta
D.Roga
noteikumu Nr.685 „Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi” 3. un 4.punktam apstiprināts no
valsts budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras vietu
skaits sadalījumā pa specialitātēm.

VAD (VAON)

Izpildīts. VM 02.04.2015. rīkojums Nr.51.

22.07.2015.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta
D.Roga
noteikumu Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi"8.punktam apstiprināts no valsts
budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras vietu
sadalījumu starp augstskolām 2015./2016.studiju gadā.

VAD (VAON)

Izpildīts. VM 17.07.2015. rīkojums Nr.99.

30.04.2015.

Pagarināts darba grupas darbības termiņš un veiktas
izmaiņas darba grupas personālsastāvā.

VAD (VAON)

Izpildīts. VM 13.03.2015. rīkojums Nr.40.

6
7

Izsludināts VSS
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada MK noteikumu Izstrādāts MK
22.oktobra noteikumos Nr.1176
grozījumi
noteikumu
"Cilvēka audu un šūnu izmantošanas
projekts
kārtība".

01.04.2015.

D.Roga

4

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada MK noteikumu Izstrādāts projekts
4.aprīļa noteikumos Nr.265
grozījumi
„Medicīnisko dokumentu lietvedības
Publiskā
kārtība”.
apspriešana

25

Izpildīts/pārceļams
Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Izstrādāts MK
noteikumu projekts.

8

Apstiprināts MK
21

Departaments,
nodaļa
VAD (VAON)

11
12

31.12.215.

Izstrādāts projekts
Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO

4
5

Iesniegts MK

6

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
V.Korņenkova
noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības
kārtība” 90.pielikumā „Dzemdes kakla citoloģiskā
meteriāla skrīningtestēšanas karte", lai pilnveidotu
rezultātu analīzes iespējas tādejādi sekmējot precīzākas
diagnozes noteikšanas iespējas.
Precizēts regulējums atbilstoši Direktīvai (tiks
G.Jermacāne
apstiprināta 2015.gada pirmajā pusē) ar ko īsteno
Direktīvu 2004/23/EK attiecībā uz procedūrām, ar kurām
pārbauda importētu audu un šūnu līdzvērtīgus kvalitātes
un drošības standartus un Direktīvai (tiks apstiprināta
2015.gada pirmajā pusē), ar ko groza Direktīvu
2006/86/EK attiecībā uz noteiktām tehniskām prasībām
cilvēka audu un šūnu kodēšanai.

VAD (ĀKN)

Izpildīts. MK 16.02.2016.noteikumi Nr.105.

VAD (ĀKN)

Izpildīts. MK 27.01.2015.noteikumi Nr.27.

01.06.2015.

Plānā paredzēto pasākumu (uzdevumu) izpildes rezultātu I.Arzova
apkopojus un analīze.

VAD (ĀKN)

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā
13.08.2015.

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Likumprojektu
paredzēts iesniegt izsludināšanai VSS - 05.05.2016.; iesniegt
izskatīšanai MK sēdē - 01.08.2016.
Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Likumprojekts
izsludināts VSS 17.03.2016. (VSS-216).

27

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites Likumprojekts
likumā (VSS-1725, TA-3674)

Apstiprināts MK

7

01.07.2015.

Noteikti papildus ierobežojumi alkoholisko dzērienu
reklāmās.

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

28

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumā (VSS-1990 TA-987)

Apstiprināts MK

7

01.07.2015.

Noteikti papildus alkoholisko dzērienu reklāmas
ierobežojumi plašsaziņas līdzekļos.

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

29

Ministru kabineta noteikumi “Par
MK noteikumu Publiskā
brīdinājumu par ietekmi uz veselību
projekts
apspriešana
noformējumu un novietojumu uz
tabakas izstrādājumu un augu
smēķēšanas produktu iepakojuma, kā
arī uz smēķēšanai paredzēto tabakas
Izsludināts VSS
izstrādājumu iepakojuma lietojamajiem
kombinētajiem brīdinājumiem par
ietekmi uz veselību"

Izstrādāts MK noteikumu projekts, lai pārņemtu Eiropas A.Krūmiņa
Parlamenta un Padomes 2014.gada 3.aprīļa direktīvā
2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo
aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto
izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar
ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (turpmāk- tabakas
direktīva) noteiktās prasības attiecībā uz brīdinājumiem
par ietekmi uz veselību, kas izvietojami uz tabakas
izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu iepakojuma.

SVD (SSN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK noteikumu
projekts izsludināts VSS 10.03.2016. (VSS-195).

Izstrādāts MK noteikumu projekts, lai pārņemtu tabakas A.Krūmiņa
direktīvā noteiktās prasības attiecībā uz tabakas
izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu sastāvdaļām

SVD (SSN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK not.projekts
sagatavots izsludināšanai VSS.

Izstrādāts elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko A.Krūmiņa
smēķēšanas ierīču šķidrumu tiesiskais regulējums.

SVD (SSN)

Izpildīts. Izskatīts MK 08.12.2015.

Iesniegts Valsts kancelejā informatīvais ziņojums par
plāna izpildi

A.Krūmiņa/
V.Lūsa

SVD (SSN)

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts VK 28.08.2015.

Sekmēt alkoholisko dzērienu kaitējuma mazināšanu
sabiedrības veselībai, nodrošinot plānotu, saskaņotu un
koordinētu pasākumu veikšanu.

A.Krūmiņa
V.Lūsa

SVD (SSN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Rīcības plāna
projekts ir izstrādes stadijā.

SVD (SSN)

Izpildīts. MK 12.05.2015. noteikumi Nr.222.

Aizliegto vielu saraksts papildināts ar jaunām vielām
V.Lūsa
(t.sk., vielu ģenēriskajām grupām), iekļaujot vielas, kas ir
pagaidu aizliegumā.

SVD (SSN)

Izpildīts. MK 26.05.2015. noteikumi Nr.265.

Likuma 2. pielikums papildināts ar jaunām vielām (t.sk., V. Lūsa
vielu ģenēriskajām grupām), iekļaujot vielas, kas ir
pagaidu aizliegumā; aizliegumam pievienotas jaunas
vielu formas.
Noteikumu projekts saskaņots ar ministrijām, EK un
S.Lazdiņa
iesniegts apstiprināšanai MK, nosakot maksimāli
pieļaujamo trans-taukskābju daudzumam pārtikas
produktos.

SVD (SSN)

Izpildīts. Likums pieņemts Saeimā 14.05.2015.

SVD (SSN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Noteikumu
projektam ir noteikts apturēšanas periods uz sešiem mēnešiem
līdz 03.03.2016.

Sagatavot priekšlikumus grozījumiem MK noteikumos
Nr.1206 un iesniegt IZM, nosakot, ka noteikumos
S.Lazdiņa
paredzētā mērķdotācija viena izglītojamā ēdināšanai tiek L.Ļaksa
novirzīta pārtikas produktiem nevis samaksai par kopējo
ēdināšanas pakalpojumu, paredzot, ka par ēdināšanas
pakalpojumu varētu maksāt pašvaldība, bet valsts
dotācija tiktu paredzēta pārtikas produktiem.

SVD (SSN)

Izpildīts. 31.07.2015. nosūtīta VM vēstule Nr.01-09/2895 ar
priekšlikumiem grozījumiem MK Noteikumos Nr.1206;
08.01.2016.sniegts VM atzinums (01-09/97) par VSS
izsludināto IZM informatīvo ziņojumu (VSS - 1318).

30

31

32

Likumprojekts

2

30.12.2015.
12

Ministru kabineta noteikumi „Par
MK noteikumu Publiskā
ziņošanu par tabakas izstrādājumu un
projekts
apspriešana
augu smēķēšanas produktu sastāvdaļām
un emisijām un jaunieviestiem tabakas
Izsludināts VSS
izstrādājumiem"
Likumprojekts par tabakas
izstrādājumu, augu smēķēšanas
produktu un elektronisko nikotīnu
saturošo un nikotīnu nesaturošo
produktu realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežošanu

Likumprojekts

2
30.12.2015.
12

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

2

01.09.215.
5

Iesniegts
apstiprināšanai
MK

Ziņojums par plāna "Alkoholisko
Informatīvais
dzērienu patēriņa mazināšanas un
ziņojums
alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns
2012.–2014. gadam" izpildi

9

Izstrādāts projkets

6

Sasakņošana ar
sociālājiem
partneriem, NVO

01.07.2015.

Iesniegts VK
33

34

35

Alkoholisko dzērienu patēriņa
mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns
2016.–2018.gadam

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

10
30.12.2015.

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada MK noteikumu Izstrādāts projekts
19.oktobra noteikumos Nr.820
grozījumi
Izsludināts VSS
„Dopinga kontroles kārtība".
Apstiprināts MK

11
12

1
2
4

11 30.12.2015.

Apstiprināts MK

12

Grozījums Ministru kabineta 2005.gada MK noteikumu
8.novembra noteikumos Nr.847
projekts
Izstrādāts projekts
"Noteikumi par Latvijā
kontrolējamajām narkotiskajām vielām,
Izsludināts VSS
psihotropajām vielām un prekursoriem"
Apstiprināts MK
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma Likumprojekts
spēkā stāšanās un piemērošanas
kārtību" (VSS-1157).

Apstiprināts MK

37

Ministru kabineta noteikumi, lai noteiktu MK noteikumi
prasības maksimāli pieļaujamam transtaukskābju daudzumam pārtikas
produktos (VSS-980)

Saskaņots ar EK

Priekšlikumu sniegšana grozījumiem
Ministru kabineta 2010.gada
28.decembra noteikumos Nr.1206
„Kārtība kādā aprēķina, piešķir un
izlieto valsts budžetā paredzētos
līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai”

Sagatavoti
priekšlikumi
grozījumiem un
iesniegti IZM
tālākai virzīšanai
MK

Priekšlikumi
grozījumiem

30.04.2015.

Izsludināts VSS

36

38

7

Apstiprināts MK

2
31.05.2015.

Pārņemtas ikgadējās izmaiņas 2015.gada Starptautiskajā V.Lūsa
standartā „Aizliegtais saraksts”, atbilstoši
Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un
Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai.
Pārņemtas ikgadējās izmaiņas 2016.gada Starptautiskajā
standartā „Aizliegtais saraksts”, atbilstoši
Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un
Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai.

3
5
3

30.03.2015.

9

30.11.2015.
11

12 30.12.2015.

4

Nr.
p.k.
39

Veselības ministrijas 2015.gada
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada MK noteikumu Apstiprināts MK
6
13.marta noteikumos Nr.172
projekts
„Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”” (VSS-946).

darba plāna izpilde

40

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada MK noteikumu Apstiprināts MK
17.septembra noteikumos Nr.890
grozījumi
"Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības
iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas" (VSS-945).

6

30.06.2015.

41

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada MK noteikumu Apstiprināts MK
27.decembra noteikumos Nr.610
grozījumi
"Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības
iestādēm" (VSS-944).

6

30.06.2015.

42

MK noteikumi par higiēnas prasībām
skaistumkopšanas pakalpojumiem.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

10 30.11.2015.

Publiskā
apspriešana

11

Apstiprināts MK

43

MK noteikumi "Noteikumi par
MK noteikumi
tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma
higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo
prasību uzraudzības kārtību".

44

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada MK noteikumu Izsludināts VSS
7.septembra noteikumos Nr.834
grozījumi
„Noteikumi par kosmētiskā iedeguma
iegūšanas pakalpojuma higiēnas un
nekaitīguma prasībām un šo prasību
uzraudzības kārtību".

45

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi MK noteikumu
par references laboratorijas
projekts
epidemioloģiskās drošības jomā statusa
piešķiršanas kārtību, tā anulēšanas vai
darbības apturēšanas kārtību, kā arī
tiesībām un pienākumiem".

6

46

47

49

5

Publiskā
apspriešana

6

Ministru kabineta noteikumi par
MK noteikumi
darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku
citu cilvēku veselībai un kuros
nodarbinātās personas tiek pakļautas
obligātajām veselības pārbaudēm.

Izstrādāts projekts

5

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

6

Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK not.projekts
izsludināts VSS 25.02.2016. (VSS-170).

SVD (VVN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Bijis nodots
publiskai apspriešanai. Iespējams, tiks mainīts deleģējums.

02.11.2015.

Izstrādāts Epidemioloģiskās drošības likuma (2014. gada A.Segliņa
23. oktobra likuma "Grozījumi Epidemioloģiskās
drošības likumā" redakcijā) 38.1 panta otrajā daļā
minētais tiesību aktu projekts, attiecīgi nodrošinot pārejas
noteikumu 10. punktā Ministru kabinetam dotā uzdevuma
izpildi.

SVD (VVN)

Izpildīts. MK 08.12.2015. not. Nr. 693.

30.12.2015.

Noteikti profesionālās darbības ierobežojumi darbos, kas I.Liepiņa
saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, kuros
nodarbinātai personai jāveic obligātā veselības pārbaude.
Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā
uzdevumam izvērtēta iespēja atteikties no sanitārajām
grāmatiņām aptieku darbiniekiem un veikti attiecīgie
grozījumi. Noteikumu projekts tiks izstrādāts ņemot par
pamatu MK 27.11.2001. noteikumus Nr.494 „Noteikumi
par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku
veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas
obligātajām veselības pārbaudēm”.

SVD (VVN)

Atceļams, nav deleģējuma. Izstrādātais projekts pārsniedz esošo
deleģējumu. Nepieciešams plašāks deleģējums
Epidemioloģiskās drošības likumā.

31.07.2015.

Precizēt noteikumos reģistrējamo slimību sarakstu un
veikt citus redakcionālus grozījumus.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts. MK 19.05.2015. not. Nr. 230.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts. Informatīvais ziņojums 04.06.2015. iesniegts VK.

8
11

9
12

MK noteikumu Apstiprināts MK
grozījumi

Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Iesniegts VK

SVD (SSN, VVN) Izpildīts. MK 11.08.2015. not.Nr.469.

12

Izstrādāts projekts

Informatīvais
ziņojums

S.Lazdiņa
A.Kalniņa

SVD (VVN)

9

Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, MK noteikumu
kādā pakalpojumu sniedzējs pirms tādas projekts
saimnieciskās darbības uzsākšanas, kura
saistīta ar skaistumkopšanas un
tetovēšanas pakalpojumu sniegšanu,
ziņo Veselības inspekcijai".

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7
"Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
(VSS - 42).
Informatīvais ziņojums par Imunizācijas
plāna 2012.-2014.gadam izpildi

SVD (VVN, SSN) Izpildīts. MK 14.07.2015. not. Nr.404.

Izpildīts. MK 14.04.2015.noteikumi Nr.182.

5

Apstiprināts MK

48

A. Kalniņa
L.Ļaksa

SVD (VVN)

30.12.2015.

Apstiprināts MK

Izpildīts/pārceļams
Izpildīts. MK 14.07.2015.not. Nr.172.

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK noteikumi ir
izstrādes procesā.

11 30.11.2015.

Izsludināts VSS

Departaments,
nodaļa
SVD (SSN)

SVD (VVN)

4
Publiskā
apspriešana

Pārskatītas noteikumu prasības attiecībā uz telpām un to
iekārtojumu tiem bērnu uzraudzības pakalpojumu
sniedzējiem, kuri kā fiziskas personas savā dzīvesvietā
sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus, kā arī
pārskatītas prasības attiecībā uz uztura normu un veselīga
uztura principu ievērošanu atkarībā no uzraudzības
pakalpojuma veida.
Pamatojoties uz 11.12.2014. MP rezolūcijā Nr. 2013REZ-111-1/128-2361 uzdoto, pārskatītas prasības
attiecībā uz mācību iestādes telpu platību, nosakot
prasības ne tikai jaunbūvējamām un rekonstruējamām
iestādēm, bet arī pārējām mācību iestādēm, kā arī
pārskatītas ēdināšanas prasības papildus pusdienu
ēdienakartei izglītības iestādēs (t.sk.kafejnīcās, uzkodu
un
dzērienu
automātos).
Tiks
pārskatīti
pašlaik spēkā esošie normatīvie akti

Atbildīgā
amatpersona
L.Ļaksa

A.Kalniņa
attiecībā uz higiēnas prasībām skaistumkopšanas
iestādēm (frizētavām un kosmētiskajiem kabinetiem) un
izveidots viens normatīvais akts, kas noteiks prasības
skaistumkopšanas pakalpojumiem, lai samazinātu
infekciju slimību risku un mazinātu administratīvo slogu
pakalpojuma sniedzējiem.
Noteiktas higiēnas un nekaitīguma prasības tetovēšanas A.Kalniņa
un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā to, ka
noteikumu projekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu
projektu gan pakalpojumu jomā, gan produktu jomā, tad
pirms projekta iesniegšanas izskatīšanai MK,
informācija par noteikumu projektu ir jāsniedz
izvērtēšanai un saskaņošanai EK un pārējām ES
dalībvalstīm.
Tā kā noteikumu projekta saskaņošana ir atkarīga no
likumprojekta "Grozījumi Preču un pakalpojuma
drošuma likumā" virzības Saeimā, tad termiņš, kad
projekts varētu tikt iesniegts EK pagaidām nav
Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2013.gada
A.Kalniņa
25.septembra rezolūciju Nr.2013-REZ-20/2013-L-2402jur-kol-1794 un biedrības „Dermatologi pret ādas vēzi”
un Latvijas Dermatologu biedrības priekšlikumiem par
grozījumiem normatīvajos aktos, kas nosaka prasības
solārijiem, tiks pārskatītas MK noteikumu Nr.834
prasības, izvērtēti iesniegtie priekšlikumi un veikti
grozījumi attiecībā uz pakalpojuma saņēmēja vecuma
ierobežojumiem.
Izstrādāts Epidemioloģiskās drošības likuma (2014. gada A.Segliņa
23. oktobra likuma "Grozījumi Epidemioloģiskās
drošības likumā" redakcijā) 5. panta ceturtajā daļā
minētais tiesību aktu projekts, attiecīgi nodrošinot pārejas
noteikumu 9. punktā Ministru kabinetam dotā uzdevuma
izpildi

30.06.2015.

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
Noteikt pārtikas produktu klāsts, ko drīkstēs izplatīt
izglītības iestādēs papildus noteiktajām uztura normām
(t.sk.kafejnīcās,uzkodu uz dzērienu automātos), kā arī
papildināts pārtikas produktu saraksts, ko neiekļauj
izglītojamo uzturā, tādējādi veicinot veselīgu izvēli un
nodrošinātu pilnvērtīgu uzturu izglītojamajiem.

7

4
4
5

31.05.2015.

Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam īstenošanas
izvērtēšana.

5

Nr.
p.k.
50

51

52

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
MK noteikumi par higiēniskā un
MK noteikumi Izsludināts VSS
4
30.12.2015. Aktualizētas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
pretepidēmiskā režīma pamatprasībām
pamatprasības ārstniecības iestādēm, lai mazinātu
Apstiprināts MK
12
ārstniecības iestādē.
infekciju slimību risku un administratīvo slogu.
Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz MK 11.07.2006.
noteikumu Nr.574 „Noteikumi par higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības
iestādē" pamata.
Ministru kabineta noteikumu projekts
MK noteikumi Apstiprināts MK
4
Atbilstoši Pacientu tiesību likuma deleģējumam noteikta
"Kārtība, kādā kompetenta valsts
kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāde atļauj izmantot
pārvaldes iestāde ir atļāvusi izmantot
pacientu datus konkrētā pētījumā.
medicīniskajos dokumentos fiksētos
pacienta datus konkrētā pētījumā"
(VSS-1143).
Informatīvā ziņojuma par
Informatīvais
Iesniegt MK
3
31.03.215.
Izvērtēta pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība ziņojums
veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu
veselības aprūpē” un programmas
attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” īstenošana
„Cilvēkresursu attīstība veselības
2010. un 2013.gadā, apzināta situācija par nodrošinājumu
aprūpē 2006.-2015.gadam” īstenošanu.
ar cilvēkresursiem veselības aprūpē.
Izstrādāts

53

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par Informatīvais
pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās
ziņojums
veselības uzlabošana 2009.2014.gadam" īstenošanas gaitu.

9

Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO

10

Iesniegts MK

12

Iesniegt MK

3

Izstrādāts projekts

54

55

56

57

58

59

60

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada MK noteikumu
11.marta noteikumos
grozījumi
Nr.134"Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko
informācijas sistēmu".

9

Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO

10

Iesniegts
izskatīšanai MK

12

Sabiedrības
līdzdalības
nodrošināšana
Izsludināts VSS

1

3

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada MK noteikumu
3.aprīļa noteikumos Nr.152
grozījumi
"Darbnespējas lapu izsniegšanas
kārtība".
Izvērtēt Psihiatriskās palīdzības
Izvērtējums
likumprojekta izstrādes nepieciešamību.

Izsludināts VSS

3

E.DompalmaLinuža

SPN

Izpildīts. MK 04.08.2015. not. Nr. 446.

D.Brante

SPN

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā
28.05.2015.

Izvērtēta pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu
attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” īstenošana
2014. un 2015.gadā, apzināta situācija par nodrošinājumu
ar cilvēkresursiem veselības aprūpē.

31.03.2015.

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju
garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadam"
ieviešanu no 2011.-2013.gadam.

30.12.2015.

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju
garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014.gadam"
ieviešanu no 2013.-2014.gadam.

30.06.2015.

Noteikta veselības informācijas sistēmas autentifikācijas L.Boltāne
rīku izmantošanas kārtība, kā arī veselības informācijas A.Jurševica
sistēmā veikto ierakstu autentiskuma nodrošināšanas
kārtība.

SPN
JN

Izpildīts. MK 01.12.2015. not.Nr. 683.

30.06.2015.

Noteikt jaunu receptes izrakstīšanas veidu - elektroniski, L.Boltāne
izmantojot veselības informācijas sistēmu (elektroniska A.Jurševica
recepte), elektronisko recepšu aprites kārtību, kā arī
pārejas kārtību elektroniskās receptes ieviešanai.

SPN
JN

Izpildīts. MK 05.01.2016. not.Nr. 16.

30.06.2015.

E-veselības ietvaros ieviests jauns darbnespējas lapu
izrakstīšanas un anulēšanas veids – elektronisks.

SPN
JN

Izpildīts. MK 01.12.2015. not.Nr. 683.

Veikts izvērtējums par tiesisko regulējumu garīgās
A.Jurševica
veselības aprūpes un pacientu tiesību jomā un sagatavoti
priekšlikumi personas psihiskās veselības tiesiskās
aizsardzības un personas tiesību un likumīgo interešu
garīgās veselības aprūpes jomā ievērošanas uzlabošanai.

JN

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Noslēgts līgums
starp Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju
un Resursu centru cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem
„ZELDA” par sadarbību, kā ietvaros tiks vērtēta situācija par
nepieciešamajām izmaiņām normatīvo aktu regulējumā.

MK 14.08.2012. sēdes protkola Nr.45
41§ 5.punktā dotā uzdevuma informatīvais ziņojums par
kapitālsabiedrībām noteikto finanšu
mērķu (bezdeficīta budžets, pozitīva
(sabalansēta) naudas plūsma, pozitīvs
rentabilitātes rādītājs, likviditātes
koeficents ne mazāks par 1,00)
sasniegšanas nodrošināšanu.
Eiropas Savienības fondu 3.1.5.1.1.
aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība" ieviešanas nodrošināšana.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts MK

31.05.2015.

Nodrošināt kapitālsabiedrību menedžmenta modeli, kas
nodrošina kapitālsabiedrību sabalansētu budžeta
plānošanu un izstrādi, un darbības efektiviitātes
uzlabošanu, tādējādi novēršot situāciju ar atkārtotu
parādu veidošanos.

A.Rengarte

ESFD (ESFIN)

Izpildīts. Informatīvais ziņojums nosūtīts Valsts kancelejai
08.10.2015.

Cits

Nodrošināta
Nacionālā
veselības dienesta
centralizēto
iepirkumu
veikšana

01.09.2015.

Nodrošināta Nacionālā veselības dienesta centralizēto
A.Tomsone
iepirkumu veikšana un noslēgti līgumi starp
piegādātājiem un finansējuma saņēmējiem par medicīnas
ierīču iegādi un mēbeļu piegādi 3.1.5.1.1.aktivitātes
"Ģimenes ārstu tīkla attīstība" projektu ietvaros.

ESFD (ESFIN)

Izpildīts. Visi centralizētie iepirkumi noslēgti NVD vienošanās
(24.09.2015. 30.09.2015.) ietvaros.

Ministru kabineta informatīvais
ziņojums par VSIA "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca" jaunā
korpusa būvniecības un iekārtošanas
finansējuma jautājumiem 15.10.2013
MK prot.Nr.54 37.par.(TA-2997).

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

4

31.07.2015.

Nodrošināt 15.10.2013 MK prot.Nr.54 37.(TA-2997)
uzdevuma izpildi par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un
iekārtošanas finansējuma jautājumiem.

ESFD (ESFIN)

Izpildīts. Informatīvais ziņojums apstiprināts MK 31.03.2015.

Izsludināts VSS

5

6

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Informatīvais
ziņojums ir izstrādes stadijā.

L.Boltāne

SPN

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā
20.04.2015.

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā
26.02.2015.

L.Boltāne
A.Jurševica

6

Sagatavots
izvērtējums
sadarbībā ar PVO
ekspertiem un
iesniegts VS

Apstiprināts MK

Izpildīts/pārceļams
Izpildīts. MK 16.02.2016. not. Nr. 104.

6

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada MK noteikumu Izsludināts VSS
8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu grozījumi
Apstiprināts MK
veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas,
kā arī recepšu izrakstīšanas un
uzglabāšanas noteikumi".

Apstiprināts MK

Departaments,
nodaļa
SVD (VVN)

30.12.2015.

3

Apstiprināts MK

Atbildīgā
amatpersona
I.Liepiņa
G.Grīsle

5

9

7

A.Tomsone

6

Nr.
p.k.
61

62

63

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Atbildīgā
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
amatpersona
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
Cits
Nodrošināta Lielā
7
31.07.2015. Nodrošināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes A.Tomsone
universitātes slimnīca" lielā projekta
projekta virzība
slimnīca” sagatavotā lielā projekta pieteikuma
ieviešana (atbilstoši Eiropas Savienības
iesniegšanai
izvērtēšana un virzība iesniegšanai un apstiprināšanai
Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006
Eiropas Komisijā
Eiropas Komisijā.
nosacījumiem).
Ministrijas kompetencē esošo ES fondu MK noteikumu Apstiprināti MK
12 30.12.2015. Nodrošināt MK noteikumu atbilstību 2012.gada 27.jūnija A.Tomsone
aktivitāšu ieviešanu regulējošo
grozījumi
Ministra kabineta rīkojuma Nr.282 (prot. Nr.30 42.§)
normatīvo aktu sakārtošana saistībā ar
""Par ''Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu
eiro ieviešanu Latvijā.
saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā''" 7.punktam, kas
nosaka, grozīt normatīvos aktus un aizstāt LVL ar
EURO, saistībā ar EURO ieviešanu Latvijā. Veikti
grozījumi MK noteikumos Nr.353.
Nodrošināt Rīgas reģiona iedzīvotājiem Cits
Apstiprināts
2
16.02.2015. Nodrošināt 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta sēdes A.Tomsone
sniegtā neatliekamās medicīniskās
dienesta rīcības
protokolā Nr.2 30.§ 3.punktā Veselības ministrijai
palīdzības pakalpojuma kvalitāti un
plāns operatīvo
(turpmāk – ministrija) uzdoto – pārņemot deleģēto
pieejamību - pārņemot ārpakalpojumu
medicīnisko
funkciju saistībā ar operatīvo medicīnisko
un nodrošinot to Neatliekamās
transportlīdzekļu
transportlīdzekļu un to vadītāju nodrošinājumu
medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas
un to vadītāju
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk
reģionālā centra ietvaros no 2015.gada
nodrošināšanai no
– dienests) Rīgas reģionālajam centram, uzņemties pilnu
29.aprīļa.
29.04.2015.
atbildību par to, ka netiks pazemināta pārņemtās
Nodrošināta
4
29.04.2015. funkcijas izpildes kvalitāte, ka netiks prasīti papildu
ārpaklpojuma
valsts budžeta līdzekļi un ka iespējama veselības nozares
pārņemšana no
budžeta līdzekļu pārdale neskars iedzīvotāju veselības
29.04.2015.
aprūpes pakalpojumiem iedalīto finansējumu.

64

ES fondu projektu funkcionālās
pārbaudes.

65

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un MK noteikumi
apstiprināšanu SAM 9.2.4."Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem".

Cits

Veiktas 6 projektu
funkcionālās
pārbaudes

12 30.12.2015.

Apstiprināti SAM
9.2.4. projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji
UK

5

29.05.2015.

Izstrādāts projekts

4

27.04.2015.

Izsludināts VSS

5

07.05.2015.

Apstiprināts MK
66

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un MK noteikumi
apstiprināšanu SAM 9.2.5."Uzlabot
pieejamību ārstniecības un ārstniecības
atbalsta personām, kas sniedz
pakalpojumus prioritārajās veselības
jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus
Rīgas".

7

Apstiprināti SAM
9.2.5. projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji
UK

67

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un MK noteikumi
apstiprināšanu SAM 9.2.6."Uzlabot
ārstniecības un ārstniecības atbalsta
personāla kvalifikāciju".

9

10 08.10.2015.

Apstiprināts MK

12 31.12.2015.

Apstiprināti SAM
9.2.6. projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji
UK

10 30.10.2015.

9

Izsludināts VSS

69

70

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas
perioda aktivitāšu ieviešanai
nepieciešamo darbību nodrošināšana

Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

ESFD (ESFIN)

Izpildīts. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.44 (MK
22.07.2014. noteikumi Nr. 417), MK noteikumos Nr.642 (MK
28.01.2014. noteikumi Nr.60) , MK noteikumos Nr.726 (MK
12.11.2013.noteikumi Nr. 1309).

ESFIN

Izpildīts. Apstiprināts dienesta rīcības plāns (VM 16.02.2015.
rīkojums Nr. 20).

Izpildīts. Nodrošināta ārpaklpojuma pārņemšana no 29.04.2015.

Nodrošināt projektu uzraudzību saskaņā ar Veselības
A.Tomsone
ESFD (ESFIN,
Izpildīts. 2015.gadā organizētas un veiktas 5 funkcionālās
ministrijas 2014.gada 16.jūnija rīkojumu Nr.65
N.Hamandikova ESFPIUN)
pārbaudes.
apstiprinātās procedūras Nr.66.2. „Eiropas Savienības
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu
īstenošanas kontrole”.
Nodrošināt SAM 9.2.4.projektu iesniegumu izvērtēšanai K.Karsa
ESFD (ESFPIUN) Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.
nepieciešamo kritēriju izstrādi un apstiprināšanu.
Kristērijus plānots apstiprināt Uzraudzības komitejā 2016.gada
aprīlī.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi
SAM 9.2.4. ieviešanas uzsākšanai.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK noteikumu
projekts izsludināts VSS 05.11.2015. (VSS-1179). Norit
starpinstitūciju saskaņošanas process.

30.09.2015.

Nodrošināt SAM 9.2.5.projektu iesniegumu izvērtēšanai K.Karsa
nepieciešamo kritēriju izstrādi un apstiprināšanu.

ESFD (ESFPIUN) Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.
Uzdevuma izpilde atkarīga no Pasaules bankas izvērtējuma par
veselības tīklu attīstības vadlīnijām, kam plānots izstrādāt
projekta versiju līdz 31.03.2016, līdz ar to kritēriju projektus
plānots izstrādāt un iesniegt Uzraudzības komitejas
apakškomitejā saskaņošanai 2016.gada maija mēnesī, bet
apstiprināt 2016.gada III ceturksnī.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi
SAM 9.2.5. ieviešanas uzsākšanai.

ESFD (ESFIN)

A.Tomsone

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Uzsākta
normatīvās bāzes izstrāde.

Nodrošināt SAM 9.2.6.projektu iesniegumu izvērtēšanai K.Karsa
nepieciešamo kritēriju izstrādi un apstiprināšanu.

ESFD (ESFPIUN) Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu.
Uzdevuma izpilde ir atkarīga no Pasaules bankas izvērtējuma
par veselības tīklu attīstības vadlīnijām, kam plānots izstrādāt
projekta versiju līdz 31.03.2016, līdz ar to kritēriju projektus
plānots izstrādāt un iesniegt Uzraudzības komitejas
apakškomitejā saskaņošanai 2016.gada maija mēnesī, bet
apstiprināt 2016.gada III ceturksnī.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi
SAM 9.2.6. ieviešanas uzsākšanai.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts. Darbības programmas papildinājums saskaņots
Uzraudzības komitejas 30.04.2015. sēdē.

10 08.10.2015.

Apstiprināts MK
68

30.09.2015.

Izsludināts VSS

Izstrādāts projekts

Izpildīts/pārceļams
Izpildīts. Projekts apstiprināts ar Eiropas Komisijas ar
30.09.2015. lēmumu Nr.C(2015) 6787 final „par lielā projekta
Nr. CCI 2015LV161PR002 „Paula Stradiņa slimnīcas būve
”A1”” apstiprināšanu”.

01.07.2015.
11 30.11.2015.

Izstrādāts projekts

Departaments,
nodaļa
ESFD (ESFIN)

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Uzdevuma izpilde
ir atkarīga no Pasaules bankas izvērtējuma par veselības tīklu
attīstības vadlīnijām. Kritēriju projektus plānots izstrādāt un
iesniegt Uzraudzības komitejas apakškomitejā saskaņošanai
2016.gada maija mēnesī, bet apstiprināt 2016.gada III ceturksnī.

12 31.12.2015.

Cits

Darbības
programmas
papildinājums

7

31.07.2015.

Izstrādātas darbības programmas papildinājuma sadaļas
par specifiskajiem atbalsta mērķiem Nr.9.2.3., 9.2.4.,
9.2.5., 9.2.6. un 9.3.2.

Cits

Izstrādāta
Veselības
ministrijas kā ES
fondu atbildīgās
iestādes vadības
un kontroles
sistēma

9

30.09.2015.

Izstrādātas šādas VM procedūras:
K.Karsa
1) Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu
grozījumu izstrāde un aktivitāšu plānošana, īstenošanas
uzraudzība un kontrole un informācijas un komunikācijas
pasākumu izpilde 2014.-2020.gada plānošanas periodā
2) Eiropas Savienības fondu vadības informācijas
sistēmas izmantošana 2014.-2020.gada plānošanas
periodā

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts. 26.10.2015. apstiprināta procedūra "Eiropas
Savienības fondu plānošana un īstenošana 2014. – 2020.gada
plānošanas periodā".

Līgums

VM un CFLA
starpresoru
vienošanās par
sadarbību ES
fondu 2014.2020.gada
plānošanas perioda
ietvaros slēgšana

30.04.2015.

Starpresoru vienošanās izstrāde un noslēgšana,
nodrošinot efektīvu sadarbības mehānismu starp VM un
CFLA

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts. Starpresoru vienošanās parakstīta 28.05.2015.,vēstule
Nr. 01-10.2.01/2021.

Ziņojumi

Sagatavots
2
ziņojums par
horizontālo
prioritāšu
īstenošanu
Sagatavoti 2
2
ziņojumi par
Eiropas Savienības
fondu līdzfinansēto
pasākumu un
aktivitāšu
ieviešanu

28.02.2015

Nodrošināt ES fondu veselības sektora finansējuma
izlietojuma uzraudzību atbilstoši Eiropas Savienības
fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtībai.

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts. Ziņojums nosūtīts 20.02.2015.,vēstule Nr.0110.1.01/718.

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts. Ziņojums iesniegts vadošajā iestādē:
10.02.2015., vēstules Nr.01-10.1.01/530;
03.08.2015., vēstules Nr.01-10.1.01/2916.

L.Roze

BID (FAIKN)

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par Informatīvais
realizētiem valsts galvoto aizdevumu
ziņojums
projektiem, atbilstoši MK 2010.gada
1.jūnija noteikumu Nr.501 „Kārtība,
kādā gadskārtējā valsts budžeta
likumprojektā iekļauj pieprasījumus
valsts vārdā sniedzamajiem
galvojumiem, un galvojumu sniegšanas
un uzraudzības kārtība” 39.punktam.

Iesniegts zināšanai
MK

4

8

6

30.08.2015.

12 30.06.2015.
30.12.2015.

Nodrošināta valsts galvoto aizdevumu projektu
ieviešanas uzraudzība, sagatavota informācija par
realizētiem valsts galvoto aizdevumu projektiem.

Izpildīts. Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā
19.08.2015., vēstule Nr.01-08.06/3179.

7

Nr.
p.k.
71

72

73

74

75

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
Pasākums
ziņojums)
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
Nodrošināt ārvalstu finanšu instrumentu Cits
Apstiprināts MK
6
12 30.06.2015. Papildus finanšu resursu piesaiste veselības nozarei.
finansējuma piesaisti un nepieciešamo
30.12.2015.
valsts budžeta līdzfinansējumu
(sadarbībā ar nacionālajām iesaistītajām
institūcijām sagatavot informatīvos
ziņojumus par projektiem izskatīšanai
Ministru kabinetā ar lūgumu pieņemt
lēmumu atbalstīt projekta realizāciju un
piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu)
veselības nozares pilnveidošanai, kā arī
projektu realizācijas un finansējuma
izlietojuma uzraudzību.
Ar Finanšu ministriju saskaņota un
MK sēdes
Ministru kabinetā apstiprināta veselības protokols
aprūpes nozares budžeta bāze 2016.2018.gadam.

Jauno politikas iniciatīvu iesniegšana
Informācija
FM un Pārresoru koordinācijas centrā,
plānojot veselības aprūpes budžeta
maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu
2016.-2018.gadam .

Nozares
pamatbudžeta
bāzes izstrāde un
saskaņošana ar
FM

2

Valsts
pamatbudžeta
bāzes 2014.-2016.
gadam
apstiprināšana MK
sēdē
Apkopoti no
iestādēm saņemtie
līdzekļu
pieprasījumi JPI,
iesniegti
izvērtēšanai VAD,
SVD un SPN

3

Līdzekļu
pieprasījumi JPI
iesniegti
izvērtēšanai
ministrijas vadībai

4

03.2015.

01.06.2015. Informācijas iesniegšana lēmuma pieņemšanai par
(provizoriski veselības aprūpes budžeta attīstības izdevumu
atbilstoši MK palielināšanu.
noteiktajam
budžeta
sagatavošana
s grafikam)

77

78

79

80

Grozījumu projekta izstrāde Ministru
kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība”

MK noteikumi

Izsludināts VSS

5

BID (BPN)
SPN

Izpildīts. Likums pieņemts Saeimā 30.11.2015.

FD

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. MK noteikumi ir
izstrādes procesā; plānots nodot publiskai apspriešanai.

30.07.2015.

Veicināt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču cenu D.Arāja
samazināšanu un pieejamības uzlabošanu pacientiem ar
hroniskām un smagām slimībām.

FD

Izpildīts:MK 26.05.2015. noteikumi Nr. 255 un MK
08.12.2015. noteikumi Nr. 706.

30.09.2015.

Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību paralēli importētām
zālēm, pasta sūtījumos; ES logo ieviešana interneta
aptiekās (pēc EK īstenošanas lēmuma pieņemšanas).

I.Mača

FD

Izpildīts. MK 02.02.2016. noteikumi Nr.84.

30.09.2015.

Lai precizētu kompetento iestāžu pienākumus atbilstoši
Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9. jūlija
Regulai 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus
uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību.

I.Mača

FD

Izpildīts. MK 02.02.2016. noteikumi Nr.82.

30.12.2015.

Veicināt zāļu pieejamību un zāļu izplatīšanas nosacījumu I.Mača
pārskatīšanu, lai mazinātu un novērstu birokrātiskās
procedūras, kas neveicina zāļu pieejamību.

FD

Izpildīts. MK 11.08.2015. noteikumi Nr.460.

30.12.2015.

Veicināt zāļu pieejamību un pastiprināt zāļu aprites
uzraudzību, ieviešot speciālu uzrakstu uz slimnīcās
piegādāto zāļu iepakojumiem.

I.Mača

FD

Izpildīts. MK 02.02.2016. noteikumi Nr.83.

30.12.2015.

Sagatavoti priekšnosacījumi Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr.536/2014 par cilvēkiem
paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ
Direktīvu 2001/20/EK ieviešanai. Pārskatāmāki
pieņemtie lēmumi par zāļu klīnisko izpēti.

M.Ķite

FD

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Tā kā Eiropas
Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.536/2014 vēl nav
stājusies spēkā, jo nav izpildīti tehniskie parametri, minētie MK
grozījumi vēl ir izstrādes procesā.

Primārās veselības aprūpes (PVA) attīstības plāna
2014.–2016. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta
2014.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.181) 2.9.uzdevuma
„Stiprināt farmaceitiskās aprūpes sadarbību ar PVA”
2.9.1.pasākuma izpilde, lai uzlabotu farmaceitiskās
aprūpes kvalitāti un tās lomu atbalsta sniegšanā
pacientiem pašaprūpes veikšanai un primārās veselības
aprūpes stiprināšanai. Nodrošināta zāļu lietošanas
uzraudzība, piesaistot pastāvīgos aptiekas klientus ar
profesionālo kompetenci, apkalpošanas un konsultāciju
kvalitāti.
Lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu, atlasīta un
sistematizēta grāmatvedības uzskaites datu
pašnovērtējumam nepieciešamā informācija darbinieku
paškontroles līmeņa celšanai.

S.Riekstiņa

FD

Izpildīts. MK 07.07.2015. noteikumi Nr.377.

Z.Valtere

AKN

Izpildīts. Grāmatvedības uzskaites paškontroles pārbaudes lapa
izstrādāta 01.05.2015.

30.12.2015.

1

7

1

3
9

3
9
3

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

4
5

Apstiprināts MK

12

3

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

4
5
12

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada MK noteikumi
23.marta noteikumos Nr.289
"Noteikumi par zāļu klīniskās izpēte un
lietošanas novērojumu veikšanas
kārtibu, pētāmo zāļu marķēšanu un
kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās
izpētes atbilstība labas klīniskās prakses
prasībām".

Izstrādāts projekts

2

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

3

82

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada MK noteikumi
23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku
darbības noteikumi"" (VSS-964).

Apstiprināts MK

6

30.06.2015.

83

Veselības ministrijas un padotības
iestāžu grāmatvedības uzskaites datu
pašnovērtējumam nepieciešamās
informācijas atlase atbilstoši Valsts
kontroles revīzijās atklātajām
neatbilstībām un riskiem.

Izstrādāta
grāmatvedības
uzskaites
paškontroles
pārbaudes lapa

5

01.05.2015.

81

Cits

V.Skudra
K.Kļaviņa

12

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada MK noteikumu Izstrādāts projekts
26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu
grozījumi
ievešanas un izvešanas kārtība".
Izsludināts VSS

Izstrādāts projekts

Likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavota
V.Skudra
Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši budžeta
K.Kļaviņa
sagatavošanas grafikam, FM izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem.
Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga
J.Zvejnieks
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā
uzdevumam pārskatītas prasības attiecībā uz
medicīniskajām ierīcēm Ministru Kabineta 2005.gada
2.augusta noteikumos Nr. 581.

7

1
2

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada MK noteikumi
18.aprīļa noteikumos Nr.304
”Noteikumi par zāļu ražošanas un
kontroles kārtību, par zāļu ražošanu
atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas
prasībām un profesionālo pieredzi un
kārtību, kādā zāļu ražošanas
uzņēmumam izsniedz labas ražošanas
prakses sertifikātu”.
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada MK noteikumi
17.janvāra noteikumos Nr.57
"Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību
un zāļu lieošanas instrukcijai
izvirzāmajām prasībām".

Izpildīts.Informācija iesniegta FM un PKC 29.05.2015., vēstule
Nr. 01-13FM-1/2089.

5

Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

Apstiprināts MK
Izstrādāts projekts

BID (BPN)

BID (BPN)
SPN

12 30.12.2015.

Iesniegts
izskatīšanai MK

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada MK noteikumu
26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu
grozījumi
izplatīšanas un kvalitātes kontroles
kārtība".

V.Skudra

Izpildīts/pārceļams
Izpildīts. 10.03.2015. MK sēdē (protokols Nr.14 24.§)
apstiprināts informatīvais ziņojums; Budžetā tika iekļauts
papildus ārvalstu finanšu palīdzības finansējums vairāku projektu
un pasākumu īstenošanai.

5

Apstiprināts MK
76

Departaments,
nodaļa
BID (FAIKN)

Izpildīts. MK 16.03.2015.rīkojums Nr. 124. (zaudējis spēku ar
MK 29.02.2016. rīkojumu Nr.145).

3

Informācija par
papildus līdzekļu
pieprasījumu JPI
2016.-2018.gadam
iesniegta FM un
PKC
Likumprojekta "Par valsts budžetu
Likumprojekts Atbilstīgo sadaļu
2016.gadam" sagatavošana.
Likumprojektam
sagatavošana un
nosūtīšana FM
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada MK noteikumu Izstrādāts projekts
2.augusta noteikumos Nr. 581
grozījumi
"Medicīnisko ierīču reģistrācijas,
Publiskā
atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas,
apspriešana
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
Izsludināts VSS
kārtība".

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2016.2018.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par valsts
budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam"
izstrādei.

Atbildīgā
amatpersona
I.Andersone
E.Praudiņa

4

Apstiprtināts MK

12

8

Nr.
p.k.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Veselības ministrijas 2015.gada darba plāna izpilde

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Izpildīts/pārceļams

Īstenot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programmu veselības nozarē un pasākumus saistībā ar Latvijas uzņemšanu OECD
84

85

86

87

88

Atbilstoši Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē darba
programmai organizēt ES veselības
ministru neformālo sanāksmi

Cits

Atbilstoši Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē darba
programmai nodrošināt Eiropas
Savienības Padomes regulas projektu
par jaunām psihoaktīvām vielām virzību
Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē laikā.
Augsta līmeņa konference „Veselīgs
dzīvesveids: uzturs un fiziskās
aktivitātes bērniem un jauniešiem
izglītības iestādēs”

Progresa
ziņojums vai
Padomes
nostāja

Cits

Prezidentūras
vēstule ES
Organizēta
sanāksme

4

6

Noorganizēta
konference
Konferences
ziņojuma
sagatavošana

Nepapīru par alkohola un uztura poitiku Cits
ES sagatavošana 2015.gada 21.-22.
aprīlī notiekošajai neformālajai ministru
padomei, kas notiek Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības (ES)
Padomes ietvaros

Sagatavoti
nepapīri

Ministru līmeņa konferences par
tuberkulozi

Noorganizēta
konference
Apstiprināta Rīgas
deklarācija

Cits

30.04.2015.

3

30.06.2015.

2
31.03.2015.
3

4

01.04.2015.

3

01.04.2015
4

89

90

91

92

Nodrošināt Latvijas dalību Pasaules
veselības asamblejas un PVO Eiropas
Reģionālās komitejas laikā.

e-veselības nedēļa

Atbilstoši Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē darba
programmai organizēt ES dalībvalstu
vecāko ārstu, medmāsu un zobārstu
sanāksmi
Atbilstoši Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē darba
programmai nodrošināt Eiropas
Savienības Padomes regulu projektu par
medicīnas ierīcēm un in vitro medicīnas
ierīcēm virzību Latvijas prezidentūras
Eiropas Savienības Padomē laikā.

Cits

Cits

Cits

Progresa
ziņojums vai
Padomes
nostāja

93

Sagatavot Veselības ministrijas nozares Cits
aizstāvēšanu OECD Veselības
komitejas prezentācijai ar mērķi
nodrošināt pozitīvu balsojumu Latvijas
uzņemšanai OECD

94

Izstrādāt veselības aprūpes tīklu
Cits
vadlīnijas prioritārajās veselības aprūpes
jomās veselības aprūpes pieejamības un
kvalitātes uzlabošanai visos veselības
aprūpes līmeņos, īpaši, sociālās
atstumtības un nabadzības riskam
pakļauto iedzīvotāju grupām

Dalība Pasaules
veselības
asamblejā
ES dalībvalstu
kopīgie paziņojumi

5

Noorganizēta
konference
Konferences
ziņojuma
sagatavošana

4

Organizēta
sanāksne
Sanāksmes
atskaite

4

19.09.2015.
9

A.Raboviča
A.Takašovs
I.Birzniece

ELSSD
SVD (SSN)

Izpildīts. Sanāksme norisinājās 21.04.2015.

E.Čipote

ELSSD

Izpildīts. Horizontālo darba grupu sanāksmēm sagatavoti un
izskatīti dokumenti: 1) 22.01.2015. Nr. DS 1058/15 ;
2) 19.02.2015. Nr. DS 1116/15 ;
3) 24.03.2015. Nr. DS 1183/15 ;
4) 05.06.2015. Nr. DS 1362/15.

No 23.–24.februārī Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības (ES) Padomes ietvaros organizēta
konference, kuras laikā vadošie Eiropas līmeņa veselības
nozares eksperti diskutē par uztura un fizisko aktivitāšu
nozīmi bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.

I.Birzniece
S.Lazdiņa
L.NaudiņaSaliņa
L.Pauliņš

SVD (SSN),
ELSSD

Izpildīts. Konference norisinājās 23.-24.02.2015.

S.Lazdiņa
A.Krūmiņa

SVD (SSN)

Izpildīts. Sagatvoti nepapīri neformālajai ministru padomei 21.22. 04.2015.

Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizēta
ministru līmeņa konference ar ES, PVO, ECDC dalību,
lai paustu apņemšanos likvidēt saslimstību ar tuberkulozi
Eiropā kā sabiedrības veselības problēmu, attīstot
ilgtspējīgas veselības sistēmas ar visu ieinteresēto pušu
iesaistīšanos, kā arī atbalstīt tuberkulozes profilaksi un
kontroli pasaulē.

J.Feldmane
A.Segliņa
A.Raboviča
L.Pauliņš

SVD (VVN),
ELSSD

Izpildīts. Konference norisinājās 30.-31.03.2015.

Pasaules veselības asamblejas laikā atbilstoši Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba
programmai koordinēt ES dalībvalstu kopīgā viedokļa
paušanu.

E.Rožāns
L.Šerna

ELSSD

Izpildīts.Latvijas dalība sanāksmē tika nodrošināta 14.18.09.2015.

Sagatavoti nepapīri par alkoholu un uztura politiku ES
neformālās ministru padomes ietvaros

13.05.2015.

Tiks īstenots lielākais Latvijas prezidentūras Eiropas
I.GrunteSavienības Padomē pasākums Rīgā - e-veselības nedēļa, Dinsberga
kuras ietvaros tiks apvienota augsta līmeņa konference, e- L.Boltāne
veselības tīkla sanāksme, starptautisku e-veselības
risinājumu izstāde un to pavadoši pasākumi.

ESSD
SPN

Izpildīts. Pasākums norisinājās 11.-13.05.2015.Sagatavots
konferences ziņojums, kas pieejams VM mājaslapā.

30.04.2015.

Sanāksmes mērķis dalīties ar pieredzi un informāciju, lai B.Kleina,
pilnveidotu un attīstītu gan ES, gan nacionālo politiku
Ē.Miķītis,
sabiedrības veselības jomā.
A.Takašovs

VAD (VAON)
VAD
ELSSD

Izpildīts. Sanāksme norisinājās 09.04.2015.

30.06.2015.

Minismālā scenārija gadījumā ir sagatavots progresa
I.Grunteziņojums uz veselības ministru padomi, kas notiek
Dinsberga
19.06.2015.
Maksimālā gadījumā, tiek virzīts jautājums par Padomes
nostājas apstiprināšanu veselības ministru padomes laikā,
kas notiek 19.06.2015.

ESSD

Izpildīts. 18.-19.06.2015. Nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu ministru padomē tika panākta
vispārējā pieeja.

Latvijas dalība OECD veselības komitejā

A.Raboviča
Ē.Miķītis
I.Birzniece

ELSSD
VAD
SVD (SSN)

Izpildīts. Dalība OECD sanāksmē tika nodrošināta 02.05.12.2015.

Izstrādātas prioritāro veselības jomu tīklu attīstības
vadlīnijas (veikts pētījums, kura ietvaros tiks sniegti
inovatīvi priekšlikumi veselības sistēmas darbības
uzlabošanai).

K.Kļaviņa
J.Blaževičs

SPN
ESFD

Pasākums jāpārceļ uz 2016.gada darba plānu. Veselības
aprūpes tīklu vadlīnijas prioritārajās veselības aprūpes jomās ir
izstrādes procesā.

5

4

6

Sanāksmes mērķis diskutēt par: 1) sabiedrības veselības
ekonomiskajiem apsvērumiem – kā veselība var
samazināt valsts izdevumus, īpaši akcentējot slimību
profilaksi, 2) turpmāko alkohola ierobežošanas un
kaitējuma mazināšanas politiku Eiropas Savienības
līmenī, 3) par aptaukošanās galvenajiem riska faktoriem
un nepieciešamajām izmaiņām pārtikas produktu
sastāvos, piemēram, trans-taukskābju un cukura
daudzuma samazināšanu pārtikas produktos, kā arī
pārtikas piedevu nelabvēlīgo ietekmi uz bērnu veselību
ilgtermiņā.
Minimālā scenārija gadījumā ir sagatavots progresa
ziņojums uz tieslietu un iekšlietu ministru padomi.
Maksimālā gadījumā, tiek virzīts jautājums par Padomes
nostājas apstiprināšanu tieslietu un iekšlietu ministru
padomes laikā.

12 5.12.2015.

31.12.2015.

