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VM rīkojums

30.12.2017.

06.03.2018.

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

MK noteikumi

28.12.2018.

28.12.2018.

Izstrādāts tiesiskais regulējums, lai noteiktu NVD kompetenci
elektroniskas informācijas apmaiņas nodrošināšanā saistībā ar
Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības
sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai
nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanu.

L. Boltāne

D. Roga

Stratēģiskās plānošanas nodaļa (SPN)

1.1.

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

1.2.

Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai noteiktu NVD kompetenci
elektroniskas informācijas apmaiņas nodrošināšanā saistībā ar
Latvijas saistību izpildes nodrošināšanu ES sociālās drošības
sistēmas koordinācijas noteikumu izpildes nodrošināšanai
nepieciešamās informācijas elektroniskas apmaiņas ieviešanu
(LatEESSI projekts)

1.3.

Grozījumi MK 30.08.2011. noteikumos Nr. 685 "Rezidentu sadales
un rezidentūras finansēšanas noteikumi" (VSS-1268)

2017-UZD- MK noteikumu
53
grozījumi

30.12.2017.

01.04.2018.

Lai precizētu Noteikumos Nr.685 noteikto tiesisko regulējumu
atbilstoši Ārstniecības likuma 57. pantam un noteiktu, ka
rezidentūras uzņemšanas plānošana izmanto ārstniecības personu
skaita prognozes pilna laika slodzēm.

1.4.

Grozījumi MK 24.03.2009. 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” un saistītie noteikumu projekti:
1) Grozījumi MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība”;
2) Grozījumi MK
23.07.2002. noteikumos Nr. 315 „Izglītības programmu minimālās
prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”;
3) Grozījumi MK 06.06.2006. noteikumos Nr. 460 „Noteikumi par
specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām”;
4)
Grozījumi MK 05.11.2013. noteikumos Nr. 1268 „Ārstniecības
riska fonda darbības noteikumi”

2017-UZD- MK noteikumu
1492, 2017- grozījumi
UZD-50

30.12.2017.

01.07.2018.

1) Noteikt kritērijus ārstniecības personām jauni veidotās
D. Roga
papildspecialitātes vai apakšspecialitātes iegūšanai, neapgūstot
izglītības programmu jaunizveidotajā papildspecialitātē vai
apakšspecialitātē, un laikposmu, kurā ārstniecības personām, kas
atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības pretendēt uz ārstniecības
personas sertifikātu minētajā papildspecialitātē vai apakšspecialitātē;
2) MK noteik. Nr.268 ietvert jaunu amatu “Medicīnas asistents”
atbilstoši MK noteik. Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām”; 3) saskaņot MK noteik. Nr.317 ietverto
ārstniecības personu profesiju pamatspecialitāšu, apakšspecialitāšu
un papildspecialitāšu klasifikatoru ar MK not. Nr.268 ietverto
tiesisko regulējumu; 4) veikt izmaiņas atbilstoši saņemtajiem
ārstniecības personu profesionālo organizāciju ierosinājumiem
attiecībā uz MK not. Nr.268 ietvertajiem ārstniecības personu
kompetenču aprakstiem; 5) no ārstniecības personu saraksta un
ārstniecības personu klasifikatora izslēgtu profesiju "reitterapeits",
“reitterapeita asistents”, papildinātu sarakstu un ārstniecības personu
klasifikatoru ar profesiju un specialitāti “optometrists”; 6) saskaņot
MK not. Nr. 317 1.piel. ietverto ārstniecības personu klasifikatoru ar
Noteikumos Nr.315 ietvertajām prasībām rezidentūras izglītības
programmu minimālajam ilgumam attiecīgajās ārsta profesijas
specialitātēs; 7) saskaņot Noteikumu Nr. 317 1.piel. ietverto
ārstniecības personu klasifikatoru ar MK not. Nr.460 1. piel. ietverto
LR reglamentēto ārstniecības personu profesiju specialitāšu
sarakstu; 8) saskaņot Noteikumu Nr. 317 1.piel. ietverto ārstniecības
personu klasifikatoru ar MK not. Nr.1268 3.piel. ietverto
ārstniecības personu dalījumu riska grupās un piemērojamo riska
koeficientu.

1.5.

Grozījumi MK 11.03.2014. noteikumos Nr.134 "Noteikumi par
vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"

MK noteikumu
grozījumi

30.06.2018.

30.06.2018.

1) Saskaņot termiņu, no kura iedzīvotāji, ārstniecības iestādes un
valsts pārvaldes iestādes e-veselības sistēmai varēs piekļūt tikai
izmantojot kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas
līdzekļus, ar termiņu, no kura eID karte būs obligāts personu
apliecinošs dokuments iedzīvotājiem, 2)papildināt noteikumus ar
kārtību, kādā ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistrators ir
tiesīgs apstrādāt pacienta datus e-veselības sistēmā, 3)noteikt, kādā
apjomā Veselības inspekcija ir tiesīga apstrādāt pacienta datus eveselības sistēmā u.c. aktuāli grozījumi.

1.6.

Plāns E-veselības 1.un 2.kārtas projektos izstrādāto funkcionalitāšu
lietošanas veicināšanai – izstrāde un izpildes uzraudzība

Nav

Plāns

31.01.2018.

29.03.2018.

Noteikt pasākumus, lai veicinātu E-veselības 1.un 2.kārtas projektos L. Boltāne
izstrādāto funkcionalitāšu lietošanu un tādējādi projektos definēto
uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Plānā tiks iekļauti gan VM, gan
NVD, gan SPKC un VI kompetencē esošie pasākumi, un SPN veiks
šo pasākumu izpildes kontroli.

1.7.

Veselības ministrijas projekta “Veselības sistēmas darbības
novērtēšanas sistēmas izveide Slovēnijā un Latvijā” īstenošana

Nav

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

Projekta mērķi: 1)Veselības sistēmas darbības novērtēšanas sistēmas I. Vērdiņa-Lāce
izveide; 2)Kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu veselības sistēmas
darbības novērtēšanu nākotnē bez ārēja atbalsta; 3)Rīcības plāna
izstrāde veselības sistēmas darbības novērtēšanas sistēmas
ieviešanai. Maksimālais projekta ilgums mērķu sasniegšanai ir 22
mēneši.

MK 02.12.2014. noteikumi Nr.
Nav
737. Attīstības plānošanas
dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi (prot. Nr.66
39.§).
2016-MK.PROT- 4#88. un 2017- Nav
MK.PROT - 58#34 (6.punkts)

VK 25.09.2017.lēmums revīzija
Nav
slietā par e-veselību Nr.2.4.17/2014. Tiesībsarga 15.11.2017.
atzinums Nr.6-6/39 pārbaudes lietā
Nr.2016-24-5D (VM
Nr.10413/2017)

L. Boltāne

1.8.

Informatīvā ziņojuma “Par Latvijas dalības Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijā otrā gada izvērtējumu un
priekšlikumiem sadarbības vai koordinācijas mehānisma
uzlabošanai” veselības sadaļas sagatavošana

Nav

1.9.

Veselības ministrijas rīkojums par rezidentūras vietu sadali pa
specialitātēm

1.10. Veselības ministrijas rīkojums par rezidentūras vietu sadali starp
augstskolām

Cits

31.08.2018.

31.08.2018.

Informācijas sagatavošana un iesniegšana Ārlietu ministrijai
E. Briņķe (SPN),
(iesniedz izskatīšanai MK) par iestāšanās rekomendāciju izpildi un L. Pauliņš (ELSSD)
paveikto vai plānoto jauno OECD instrumentu (konvenciju, lēmumu,
rekomendāciju) ieviešanā, kā arī par OECD Veselības komitejas un
ekspertu darba grupu paveikto.

MK 30.08.2011. noteikumu Nr.685 Nav
"Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi" 3. un
4.punkts.

VM rīkojums

01.04.2018.

01.04.2018.

Apstiprināt no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu rezidentūras
vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm.

D. Roga

MK 30.08.2011. noteikumu Nr.685 Nav
"Rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi" 8.punkts.

VM rīkojums

22.07.2018.

22.07.2018.

Apstiprināts no valsts budžeta līdzekļiem finansējamās rezidentūras
vietu sadalījumu starp augstskolām 2017./2018.studiju gadā.

D. Roga

31.05.2018.

31.05.2018.

Izvērtēta nepieciešamība adaptācijas perioda piemērošanai
reglamentētās profesijās veselības aprūpes jomā.

D. Roga

1.11. IZM un VM atbilstoši kompetencei izvērtēt un nepieciešamības
2017-MK.PROT-5#22
gadījumā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā
priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nosakot adaptācijas
perioda piemērošanas kārtību reglamentētās profesijās veselības
aprūpes jomā

2017-UZD- Cits
329

1.12. Informācija par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi un MK 03.05.2016. Rīk. Nr.275, 3.un Nav
par sasniegto progresu VRP veselības prioritārā rīcības virziena
5.punkts.
īstenošanu

2.

PKC iesniegta informācija par veselības nozares pasākumu izpildi.

E. Briņķe

Cits

1) 01.01.2018.
(izpildīts)
2) 01.07.2018.

1) 01.01.2018.
(izpildīts)
2) 01.07.2018.

Plāns

30.12.2018.

30.12.2018.

Plāns būs pirmais politikas plānošanas dokuments Latvijā, kas
J. Feldmane
iezīmēs gan patreizējo situāciju AMR jomā, gan uzsvērs saprātīgas I. Liepiņa
antibiotiku lietošanas ekonomisko ieguvumu. Plānā būs ietverts
“vienas veselības” princips (cilvēku veselības un dzīvnieku veselības
sektors).

Sabiedrības veselības departaments, Vides veselības nodaļa (SVD,VVN)

2.1.

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas
antibiotiku lietošanas plāns 2019.-2021. gadam

VM iniciatīva, EK un PVO
rekomendācijas

2.2.

MK noteikumi par elektromagnētisko lauku iedarbības uz
iedzīvotājiem ierobežošanu

Grozījumi likumā ”Par
Nav
piesārņojumu” (likumprojekts
skatīts 10.012018 Saeimas
Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijas sēdē
uz 3.lasījumu.)

MK noteikumi

30.09.2018.

30.09.2018.

Saistībā ar plānotajiem grozījumiem likumā ”Par piesārņojumu”
(likumprojekts skatīts 5.12.17. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisijas sēdē uz 2.lasījumu.) tiks
izstrādāti noteikumi, nosakot: 1) elektromagnētisko lauku starojuma
robežlielumus un mērķlielumus, to piemērošanas kārtību un
novērtēšanas metodes;
2) prasības elektromagnētiskā lauka radītā riska novēršanai vai
samazināšanai;
3) kompetento iestādi ierīču radītā elektromagnētiskā starojuma
kontrolei”.

2.3.

MK noteikumi par higiēnas prasībām skaistumkopšanas
pakalpojumiem

Pamatojoties uz Epidemioloģiskās
drošības likuma 38.1 panta pirmo
daļu

Nav

MK noteikumi

30.09.2018.

30.09.2018.

Lai noteiktu detalizētākas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu D. Būmane
drošībai un mazinātu ar šiem pakalpojumiem saistītos inficēšanās
riskus, noteiktu stingrākus profilakses pasākumus visiem
pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. dezinfekcijas un sterilizācijas plāna
izstrādi, detalizētākas prasības instrumentu apstrādei pirms
pakalpojuma sniegšanas un higiēnas prasības mobilajiem
skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, pārskatot un apvienojot
Ministru kabineta noteikumus Nr.22 "Noteikumi par higiēnas
prasībām kosmētiskajiem kabinetiem" un noteikumus Nr.71
"Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām".

2.4.

MK noteikumi par tuberkulozes epidemioloģiskās drošības
pasākumiem

Likumprojekts "Grozījumi
Nav
Epidemioloģiskās drošības likumā"
(Saeimā 1.lasījumā pieņemts
21.12.2017).

MK noteikumi

30.10.2018.
30.10.2018.
Lai noteiktu pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu tuberkulozes
A. Segliņa
(atkarīgs no
(atkarīgs no
izplatību: tuberkulozes un latentas tuberkulozes infekcijas
Epidemioloģiskā Epidemioloģiskās diagnostiku, tuberkulīna plānošanu, sadali un tuberkulīndiagnostikas
s drošības likuma drošības likuma uzskaiti, kontaktpersonu apzināšanu un izmeklēšanu, tuberkulozes
virzības)
virzības)
pacientu un latentas tuberkulozes profilaktisko ārstēšanu,
tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas metodisko vadību, zāļu
plānošanu.

2.5.

MK noteikumi par obligātajām veselības pārbaudēm un
profesionālās darbības ierobežojuma piemērošanas kārtību
personām, kuras nodarbinātas darbos, kas var radīt risku citu
cilvēku veselībai

Likumprojekts "Grozījumi
Nav
Epidemioloģiskās drošības likumā"
34.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4.,
5.punkti.

MK noteikumi

30.10.2018.
30.10.2018.
Tiks izstrādāti administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo V. Ozoliņa
(atkarīgs no
(atkarīgs no
procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Līdz
Epidemioloģiskā Epidemioloģiskās ar to tiks pārskatīti un apvienoti pašreiz spēkā esošie MK
s drošības likuma drošības likuma 20.07.2010. noteikumi Nr.642 "Noteikumi par profesionālo darbību
virzības)
virzības)
ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" un MK 27.11.2001.
noteikumi Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu
risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek
pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm", kas ir paredzēti
personām, kuras tiek nodarbinātas darbos, kas ir saistīti ar iespējamu
risku citu cilvēku veselībai.

2.6.

MK noteikumi par oficiālās statistikas veidlapām veselības aprūpes Saskaņā ar Statistikas likuma 11.
Nav
jomā un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību
pantu ar mērķi aizstāt MK
06.01.2009. noteikumus Nr.10
„Noteikumi par valsts statistikas
pārskatiem veselības aprūpes jomā”

MK noteikumi

30.06.2018.

30.06.2018.

Noteiks oficiālās statistikas veidlapas veselības aprūpes un
farmācijas jomā un to iesniegšanas kārtību.

D. Būmane

2.7.

Grozījumi MK 13.01.2009. noteikumos Nr.37 “Higiēnas prasības
publiskas lietošanas peldbaseiniem”

MK noteikumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai pārskatītu novecojušas prasības un precizētu higiēnas prasības
atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām par higiēnas prasību
efektivitāti. Apvienot ar hig. prasībām pirtīm.

A. Segliņa

2.8.

Grozījums MK 19.07.2005. noteikumos Nr. 523 "Kārtība, kādā
2017-MK.PROT-41#1
ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā,
apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un
veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes
precizēšanai pēc slimnieka nāves"(VSS-1141)

2017-UZD- MK noteikumu
2340
grozījumi

01.12.2017.

30.01.2018.
(izpildīts)

Noteikumu projekta mērķis ir svītrot Pārtikas un veterinārā dienestam I. Liepiņa
(turpmāk – PVD) uzdoto prasību (pēc miruša cilvēka ķermeņa
pārvadāšanas atļaujas vai izziņas par nāves cēloni izskatīšanas
apliecināt miruša cilvēka ķermeņa ievešanu valstī ar parakstu un
zīmogu kravas pavadzīmē), kas neatbilst PVD darbības mērķim un
funkcijām. Miruša cilvēka ķermeņa transportēšanas kontrole nav
PVD kompetencē; miruša cilvēka transportēšana nav saistīta ar
infekcijas slimību izplatīšanās risku, ir paredzēts atcelt prasību PVD
amatpersonai apliecināt miruša cilvēka ķermeņa ievešanu valstī.

VM priekšlikumi

Nav

Nav

A. Segliņa

2.9.

Grozījumi MK 26.09.2000. noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas
noteikumi"

VM iniciatīva, saņemti
Nav
priekšlikumi no padotības iestādēm
un Imunizācijas valsts padomes

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai veiktu izmaiņas vakcinācijas kalendārā.
I. Liepiņa
- uzlikt visām vakcinācijas iestādēm par pienākumu atbildēt par
vakcīnu krājumu racionālu izlietojumu.
-noteikt, ka nevakcinētām kontaktpersonām (bērniem un
pieaugušajiem) pēc epidemioloģiskām indikācijām ir tiesības uz
valsts apmaksātu vakcināciju pret difteriju, poliomielītu, masalām,
masaliņām un epidēmisko parotītu par valsts budžeta līdzekļiem.
-nodrošināt patvēruma meklētāju vakcinācijas iespējas, lai mazinātu
vakcīnregulējamo infekciju slimību izplatīšanās riskus.
-noteikt, ka pašnodarbinātajām personām, kuras sniedz manikīra,
pedikīra, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumus, ir obligāti
jāvakcinējas pret B hepatītu.
-noteikt, ka ārstniecības personām jāpotējas pret gripu un ka pret B
hepatītu nevakcinētas ārstniecības personas nedrīkst veikt savus
tiešos darba pienākumus.
-paredzēt vakcinācijas elektroniskās informācijas sistēmas ieviešanu.
-precizēt Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā
veselības dienesta un Veselības inspekcijas pienākumi vakcinācijas
jomā.
- izvērtēt pašreizējo situāciju un noteikt veicamos pasākumus, kā
nodrošināt vakcinācijas faktu reģistrēšanu e-veselības sistēmā sākot
no dzimšanas.

2.10. Grozījumi MK 15.09.2008. noteikumos Nr.746 “Ar noteiktām
slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība””

VM iniciatīva ar mērķi mazināt
Nav
administratīvo slogu un vienkāršot
administratīvās procedūras, tādejādi
motivējot ārstniecības personas
aktīvāk nodrošināt datu ievadi C
hepatīta pacientu reģistrā.

MK noteikumu
grozījumi

30.07.2018.

30.07.2018.

Izstrādāt C hepatīta pacientu reģistru (C hepatīta pacienta karti), kas V. Ozoliņa
tiks iekļauts ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra
informācijas sistēmā (sistēma PREDA) ar mērķi mazināt
administratīvo slogu un vienkāršot administratīvās procedūras,
tādējādi motivējot ārstniecības personas aktīvāk nodrošināt datu
ievadi C hepatīta pacientu reģistrā.

2.11. Grozījumi MK 05.01.1999. noteikumos Nr.7 “Infekcijas slimību
reģistrācijas kārtība”

VM iniciatīva, saistīti ar
Nav
plānotajām izmaiņām HIV pacientu
reģistrācijas kārtībā saistībā ar
Vispārējo datu aizsardzības regulu,
kuras prasības stāsies spēkā
01.01.2019. VM darba grupas par
„Par asins komponentu drošību un
donoru epidemioloģisko
uzraudzību” ierosinājumi

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai papildinātu un precizētu infekcijas slimību un metožu sarakstu
apstiprinošajai testēšanai.

2.12. Grozījumi MK 19.09.2006. noteikumos Nr.774 “Kontaktpersonu
noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās
pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība”

VM iniciatīva. Sasaiste ar MK
noteikumu par tuberkulozes
epidemioloģiskās drošības
pasākumiem projektu (2.4.
uzdevums).
VM darba grupas par „Par asins
komponentu drošību un donoru
epidemioloģisko uzraudzību”
ierosinājumi.

Nav

MK noteikumu
grozījumi

31.10.2018.

31.10.2018.

Lai noteiktu prasības Slimību profilakses un kontroles centra
A. Segliņa
piesaistei kontaktpersonu identificēšanā arī HIV un sifilisa infekcijas
gadījumos, papildinātu prasības informācijas apmaiņai starp
iesaistītajām institūcijām par infekcijas slimību pārnešanu ar
transfūziju vai transplantāciju recipientiem.

2.13. Grozījumi MK 14.04.2015. noteikumos Nr. 182 „Noteikumi par
Sasaiste ar MK noteikumu projektu Nav
higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai par higiēnas prasībām
un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”
skaistumkopšanas pakalpojumiem
(2.3. uzdevums).

MK noteikumu
grozījumi

30.09.2018.

30.09.2018.

Lai noteiktu konkrētākas prasības darba piederumu un telpu
dezinfekcijas plānam un darba piederumu sterilizācijai.

2.14. Grozījumi MK 07.09.2010. noteikumos Nr.834 „Noteikumi par
kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un
nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību"

Ministru prezidenta 2013.gada
25.septembra rezolūcija Nr.20/L2402-jur-kol.

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.06.2018.

30.06.2018.

Lai noteiktu pakalpojuma saņēmēja vecuma ierobežojumu, aizliedzot D. Būmane
bērnu (līdz 18 g. vec.) pakļaušanu mākslīgā UV starojuma ietekmei,
noteiktu prasības UV iekārtu izmantošanas pakalpojumu reklāmai,
prasību pakalpojuma sniegšanas personāla mācību kursa tēmu
apmācībā ieviest obligātu ārstniecības personas dalību , nodrošinātu
kvalitatīvu klientu informēšanu par mākslīgā UV starojuma
radītajiem riskiem veselībai, tai skaitā par mākslīgā UV starojuma
kancerogēno ietekmi.

2.15. Grozījumi MK 15.09.2008. noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām
slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība" (HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs)

VM iniciatīva, saistīti ar
Nav
plānotajām izmaiņām HIV pacientu
reģistrācijas kārtībā saistībā ar
Vispārējo datu aizsardzības regulu,
kuras prasības stāsies spēkā
01.01.2019.

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai 1994.gada HIV/AIDS gadījumu valsts reģistru pārstrādātu un
V. Ozoliņa
pilnveidotu, lai novērstu tehniska un juridiska rakstura problēmas, kā
arī problēmas, kas ir saistītas ar Reģistra funkcionalitātes un
izmantošanas iespējām un ieviestu jaunās drošības prasības

2.16. Grozījumi MK 04.04.2006. noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko
dokumentu lietvedības kārtība"

VM iniciatīva. Sasaiste ar
Nav
Grozījumi MK 15.09.2008.
noteikumos Nr. 746 "Ar noteiktām
slimībām slimojošu pacientu
reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība" (uzdevums
2.14), lai atceltu līdz šim
izmantotās veidlapas HIV gadījumu
uzskaitei.

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai atceltu aktualitāti zaudējušas veidlapas un pārskatītu
medicīniskās dokumentu veidlapu glabāšanas termiņus.

2.17. Ieteikumi ārstniecības personām vardarbībā cietušā bērna
atpazīšanai

Sabiedrības veselības
Nav
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
4.13.pasākums – definēt
nepieciešamos pasākumus, lai
veselības aprūpes speciālisti tiktu
regulāri apmācīti par vardarbības
jautājumiem.

Ieteikumi

01.06.2018.

01.06.2018.

Uzlabot vardarbības gadījumu atpazīšanu ārstniecības personu darbā. I. Liepiņa

2.18. Ieteikumi ārstniecības personām par cilvēku tirdzniecības gadījumu Cilvēku tirdzniecības novēršanas
Nav
un upuru identificēšanu un rīcību
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam
21.pasākums – izstrādāt
metodiskos materiālus nozaru
speciālistiem (ārstniecības
personālam) par cilvēku
tirdzniecības gadījumu un upuru
identificēšanu un rīcību.

Ieteikumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Uzlabot cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu ārstniecības
personu darbā.

Plāns

31.10.2018.

31.10.2018.

Plāna ietvaros plānots veikt profilakses pasākumus, ierobežot J. Dobrijana
alkoholisko dzērienu mārketingu un pieejamību, kā arī uzlabot
ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumus.

3.
3.1.

I. Liepiņa

D. Būmane

V. Ozoliņa

I. Liepiņa

Sabiedrības veselības departaments, Starpnozaru sadarbības nodaļa (SVD, SSN)
Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns 2019. – 2021. gadam"

Izstrādāts politikas plānošanas
dokuments alkoholisko dzērienu
lietošanas ierobežošanai; VRP
132.1. (3).

Nav

3.2.

Grozījumi Sporta likumā

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017-MK.PROT - 48#4)

Likumprojekts

16.01.2018.
(izpildīts)
Likumprojekts
Saeimā
1.lasījumā

16.01.2018.
Noteiktas izmaiņas Latvijas antidopinga sistēmas darbības principos. L. Timša
(izpildīts)
Likumprojekts
Saeimā 1.lasījumā

3.3.

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu,
elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

2016-MK.PROT- 68#67 (2.1.
punkts)

Nav

Likumprojekts

02.07.2018.

02.07.2018.

Pārņemti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi
specifiskajā nozares likumā.

L. Timša

3.4.

Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā

2016 - MK.PROT- 68#67
(2.punkts), VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

29.03.2018.

29.03.2018.

Pārņemti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi
specifiskajā nozares likumā.

L. Piķele

3.5.

Konceptuālais ziņojums ar iespējamajiem risinājumiem valsts
23.01.18. MK sēdes protokols Nr.5 Nav
piešķirtās mērķdotācijas finansējuma apmēra noteikšanai
21.§
pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai,
kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai nodrošinātu bērniem
izglītības iestādēs kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdināšanu

Konceptuālais
ziņojums

01.06.2018.

01.06.2018.

V. Muižniece- Briede
L. Piķele

3.6.

MK noteikumu projekts par Latvijas Antidopinga biroja nolikumu

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017 - MK.PROT 48#40)

MK noteikumi

29.06.2018.

29.06.2018.

Veselības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju,
Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Labklājības ministriju līdz 2018. gada 1. jūnijam
sagatavot iespējamos risinājumus jautājumā par valsts piešķirto
dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem
izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu
ēdienu.
Noteikta Latvijas Antidopinga biroja darbības kārtība.

3.7.

MK noteikumu projekts par Disciplinārās antidopinga komisijas
nolikumu

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017 - MK.PROT 48#40)

MK noteikumi

29.06.2018.

29.06.2018.

Noteikta Disciplinārās antidopinga komisijas darbības kārtību.

L. Timša

3.8.

MK noteikumu projekts par Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
piešķiršanas komisijas nolikumu

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017 - MK.PROT 48#40)

MK noteikumi

29.06.2018.

29.06.2018.

Noteikta Terapeitiskās lietošanas izņēmumu piešķiršanas komisijas L. Timša
darbības kārtība.

L. Timša

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017 - MK.PROT 48#40)

MK noteikumi

29.06.2018.

29.06.2018.

Noteikta Latvijas Nacionālā antidopinga padomes darbības kārtība.

3.10. Grozījumi MK 13.03.2012. noteikumos Nr.172 "Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem"

VM iniciatīva, 24.11.2017. VM
apstiprināti ieteikumi Latvijas
iedzīvotājiem ”Ieteicamajām
enerģijas un uzturvielu devām
Latvijas iedzīvotājiem”

Nav

MK noteikumu
grozījumi

02.07.2018.

02.07.2018.

Precizētas noteiktās enerģijas un uzturvielu devas izglītības iestāžu L. Piķele
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem un pielāgotas 2017.gada
24.novembrī VM apstiprinātajiem ieteikumiem Latvijas
iedzīvotājiem ”Ieteicamajām enerģijas un uzturvielu devām Latvijas
iedzīvotājiem”.

3.11. Grozījumi MK 17.05.2016. noteikumos Nr. 306 "Noteikumi par
prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par
ietekmi uz veselību”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

20.12.2018.

20.12.2018.

Precizētas MK noteikumu normas un anotācija, norādot, ka cigarešu L. Timša
slim jeb plānās paciņas nav atļautas Latvijas tirgū, jo uz to sānu
virsmām nevar izvietot 20 mm platus brīdinājumus par ietekmi uz
veselību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr.
2014/40/ES.

3.12. Grozījumi MK 19.10.2011. noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles Sporta likums
kārtība"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.03.2018.

01.03.2018.

Precizēti noteikumi atbilstoši Pasaules antidopinga aģentūras J. Dobrijana
(WADA) izstrādātajam aizliegto dopinga vielu sarakstam.

3.13. Grozījumi MK 13.04.2004. noteikumos Nr. 286 "Veselības
ministrijas nolikums"

MK 26.09.2017. rīkojuma Nr. 539 Nav
3. punkts (2017 - MK.PROT 48#40)

MK noteikumu
grozījumi

29.06.2018.

29.06.2018.

Izveidots Latvijas Antidopinga birojs kā valsts pārvaldes iestāde L. Timša
veselības ministra pārraudzībā.
J. Dobrijana

3.14. Rekomendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem fizisko
aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotāju vidū

Pasaules Veselības organizācijas
Nav
Eiropas Reģionālā biroja un
Latvijas Republikas Veselības
ministrijas Divgades līguma (20162017) ietvaros

Rekomendācijas

29.06.2018.

29.06.2018.

Izstrādātas un ar VM rīkojumu apstiprinātas rekomendācijas
politikas veidotājiem un īstenotājiem, lai ieviestu politiku fiziskās
aktivitātes veicināšanai Latvijas iedzīvotāju vidū

MK noteikumi

31.03.2018.

31.03.2018.

Tiks novērstas konstatētās neprecizitātes un nepilnības pašreizējā R. Ozoliņa
normatīvajā regulējumā un tā piemērošanā, tādējādi novēršot praksē
radušās strīdīgās situācijas un neskaidrības (VSS 11.05.2017.,
Nr.18, § 24; VSS - 489).

3.9.

4.

MK noteikumu projekts par Latvijas Nacionālā antidopinga
padomes nolikumu

J. Dobrijana

S. Lazdiņa
V. Muižniece- Briede

Veselības aprūpes departaments, Veselības aprūpes organizācijas nodaļa (VAD, VAON)

4.1.

MK noteikumi ”Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija
asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējama narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekme” (VSS - 489)

4.2.

MK noteikumi “Tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība”

2016 - MK.PROT- 45#16
(2.punkts)

2016-UZD- MK noteikumi
2365

01.07.2017.

30.12.2018.

Novērst pretrunas ar spēkā esošajiem tiesu ekspertīzi
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

4.3.

MK noteikumi “Tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšanas kārtība”

2016 - MK.PROT- 45#16
(2.punkts)

2016-UZD- MK noteikumi
2365

01.07.2017.

30.12.2018.

Noteikt kārtību, kādā notiek tiesu medicīniskās ekspertīzes veikšana. B. Kleina (VAD)

4.4.

Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi

Nav

MK noteikumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Izdot no jauna katastrofu medicīnas sistēmas noteikumus, lai
precizētu novecojušās normas.

B. Kleina (VAD)

4.5.

MK noteikumi par kārtību, kādā tiek organizēta valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana un veikta samaksa par
tiem, kā arī valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu
saraksts un samaksas apmērs

Nav

MK noteikumi

01.09.2018.

01.09.2018.

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

A. Bless

4.6.

MK noteikumi par kārtību, kādā institūcijas sniedz informāciju
personas iekļaušanai veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datu
bāzē

Nav

MK noteikumi

01.05.2018.

01.05.2018.

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

I. Kuzma

4.7.

Grozījums MK 28.06.2005. noteikumos Nr.461 „Noteikumi par
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un
pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas
sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā””

MK 28.06.2005. noteikumi Nr.461 2005-UZD- MK noteikumu
2268; 2005- grozījumi
UZD-2266;
2005-UZD2265

01.08.2017.

30.12.2018.

Konkrētās normas tiek svītrotas, jo ir zaudējušas aktualitāti un dublē B. Kleina (VAD)
citos normatīvajos aktos ietvertās normas.

4.8.

Grozījums MK 13.12.2011. noteikumos Nr.948 “Katastrofu
medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi” (VSS-55)

2016. MK.PROT.- 4#91 (2.punkts) Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.04.2018.

01.04.2018.

Nodrošināt, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
B. Kleina (VAD)
darbiniekiem ir tiesības veikt pretsāpju līdzekļu ievadīšanu
cietušajam glābšanas darbu laikā notikuma vietas bīstamajā zonā
gadījumos, kad paredzami ilgstoši cilvēku glābšanas pasākumi un
cietušajiem notikuma vietas bīstamības zonā pastāv būtisks veselības
bojājuma vai dzīvības apdraudējuma risks.

4.9.

Prasības atskurbināšanas telpām

2016 - MK.PROT -39#41.
(2.punkts)

2016-UZD- MK noteikumu
2054
grozījumi

30.12.2017.

31.04.2018.

Noteikt veselības pārbaudes apjomu pie personas ievietošanas
atskurbtuvē, kā arī epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasības
personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Ē. Miķītis (VAD)

4.10. Izvērtēt esošo normatīvo regulējumu un izstrādāt grozījumus
normatīvajos aktos saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu
līdzekļa izpildi

2017. -MK.PROT - 42#25
(2.punkts)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

31.07.2018.

31.07.2018.

Nodrošināt, ka persona, kurai ar tiesas lēmumu kā medicīniska
rakstura piespiedu līdzeklis noteikta ārstēšanās, pilda tai noteikto
medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.

Ē. Miķītis (VAD)

4.11. Grozījumi MK 17.12.2013. noteikumos Nr.1529 "Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

VRP 129.2. (1., 3., 4.)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

1) Atbilstoši politikas plānošanas dokumentiem un pieejamības
uzlabošanai.2) pārskatīt no valsts budžeta finansētos veselības
aprūpes pakalpojumus; 3) izvērtēt un noteikt pakalpojumu grozu un
pārskatīt tarifus veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

A. Bless

Nav

Ē. Miķītis (VAD)

4.12. Grozījumi MK 08.03.2005. noteikumos Nr.170 "Noteikumi par
ārstniecības iestāžu reģistru" (vai jauni noteikumi)

MK noteikumu
grozījumi (vai
jauni noteikumi)

30.12.2018.

30.12.2018.

1) izstrādāts un apstiprināts ārstniecības iestāžu klasifikators; 2)
B. Kleina (VAD)
noteikts, ka lēmumu par atteikumu reģistrēt ārstniecības iestādi var
pieņemt, ja ārstniecības iestādei vai ārstniecības iestāžu telpu grupai
nav reģistrēts atbilstošs telpu lietošanas veids (identifikators 1264).

Informatīvais
ziņojums

01.07.2018.

01.07.2018.

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

Ē. Miķītis (VAD),
G. Ozoliņa (NBPD)

2017-UZD- Informatīvais
2041
ziņojums

01.10.2017.

27.02.2018.

Lai risinātu jautājumus par veselības aprūpes organizēšanu un
finansēšanu ieslodzījumu vietās, Veselības ministrijai kopīgi ar
Tieslietu ministriju sagatavot un veselības ministram iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu.

L. Skuja

2014-UZD- Informatīvais
1342
ziņojums

01.09.2017.

28.02.2018.

Izvērtēta Primārās veselības aprūpes attīstības plāna
2014.–2016.gadam izpilde

L. Skuja

12.04.2018.

12.04.2018.

Uzlabot situāciju mātes un bērna veselības jomā, īstenojot veselības A.Valdmane
veicināšanu un slimību profilaksi, kā arī veicinot agrīnu diagnostiku,
savlaicīgu ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju.

Nav

4.13. MK jāsagatavo un jāiesniedz Saeimai ziņojums par valsts
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts,
pašvaldību un privātās ārstniecības iestādēs

Veselības aprūpes finansēšanas
Nav
likuma Pārejas noteikumu 3.punkts

4.14. Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un
finansējumu ieslodzījuma vietās" (VSS-1204)

2017-MK.PROT-37#34

4.15. Informatīvais ziņojums “Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014-MK.RIK-181
2014.–2016.gadam izpildi”

5.

Veselības aprūpes departaments, Ārstniecības kvalitātes nodaļa (VAD, ĀKN)

5.1.

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.-2020.g (VSS1081)

5.2.

MK noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība"

2016-JUR-237 (VM reģ. Nr.126)

2017-UZD- MK noteikumi
49

30.12.2017.

01.03.2018.

Atbilstoši Ārstniecības likuma 9. panta pirmajā daļā ietvertajam
deleģējumam paredzēt normatīvo regulējumu jaundzimušo reģistra
izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtībai.

V. Korņenkova

5.3.

MK noteikumu projekts “Noteikumi par ārstniecības iestāžu
pievienošanos Eiropas references tīkliem”

2016-JUR-237 (VM reģ. Nr.126)

2017-UZD- MK noteikumi
52

30.12.2017.

01.07.2018.

Izstrādāts saskaņā ar Ārstniecības likuma 55.2 panta otrajā daļā
noteikto deleģējumu, lai nodrošinātu iespēju ārstniecības iestādēm,
atbilstot Eiropas Komisijas izstrādātajiem kritērijiem, iesaistīties
atbilstošas jomas Eiropas references tīklos, tādējādi uzlabojot
pacientu veselības aprūpes kvalitāti un pakalpojumu saņemšanas
savlaicīgumu. MK noteikumu projekts noteiks prasības ārstniecības
iestādēm, kuras vēlas pievienoties Eiropas references tīkliem un
kārtību, kādā ārstniecības iestādes pievienojas šiem tīkliem.

G. Jermacāne

5.4.

Grozījumi MK 27.12.2005. noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par 2017-MK.PROT-41#1
cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas,
apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības
standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma
atjaunošanai" (VSS-1299)

2017-UZD- MK noteikumu
2348
grozījumi

01.11.2017.

15.02.2018.
(izpildīts)

1) pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos Komisijas 2016. gada
V. Korņenkova
25. jūlija direktīvas (ES) 2016/2014, ar ko Direktīvu 2005/62/EK
groza attiecībā uz asins sagatavotāju kvalitātes sistēmas standartiem
un specifikācijām prasību, prasības;
2) atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. augusta sēdē (prot. Nr.
41 1.§) dotajam uzdevumam, veikt grozījumus noteikumos, paredzot
donora tiesības atteikties no kompensācijas par izdevumiem zaudētā
asins apjoma atjaunošanai.

Nav

Plāns

5.5.

6.

Grozījums MK 10.08.2004. noteikumos Nr.698 „Genoma izpētes
padomes nolikums” un izstrādāts jauns MK rīkojums, ar kuru tiks
apstiprināts aktualizētais Genoma izpētes padomes personālsastāvs

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.06.2018.

01.06.2018.

Saistībā ar pieņemto likumprojektu "Grozījumi Cilvēka genoma
izpētes likums” papildinās esošo regulējumu ar tiesību normu, kas
noteiks Genoma izpētes padomē pārstāvētās institūcijas.

G. Jermacāne

Nav

Likumprojekts

01.07.2018.

01.07.2018.

Grozījumi saistībā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa
dekodifikāciju.

I. Šķiņķe

Juridiskā nodaļa (JN)

6.1.

Grozījumi Ārstniecības likumā

6.2.

Likumprojekts par kritērijiem veselības aprūpes pakalpojuma
iekļaušanai valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu
klāstā un kritērijiem, pēc kādiem var tikt pieņemts lēmums slēgt
līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanu

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Nav
Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

Likumprojekts

01.08.2018.
(jāiesniedz
Saeimā)

01.08.2018.
(jāiesniedz
Saeimā)

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

A. Jurševica

6.3.

Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums

Normatīvā akta izstrāde saistībā ar Nav
Veselības aprūpes finansēšanas
likumu.

MK noteikumi

01.05.2018.

01.05.2018.

Apstiprināts Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes
nolikums

I. Šķiņķe

6.4.

Izvērtējums un grozījumi normatīvajos aktos, paredzot iespēju
saziņas nodrošināšanai starp iestādi un privātpersonu izmantot eadresi

2016-MK.PROT-1#28

2016-UZD- MK noteikumu
104
grozījumi

01.07.2017.

30.04.2018.

Izvērtēt VM kompetencē esošos tiesību aktus un līdz 2017.gada
1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus
tiesību aktos, paredzot iespēju saziņas nodrošināšanai starp iestādi
un privātpersonu izmantot e-adresi.

R. Osis

6.5.

MK rīkojums par VM iestāžu reorganizāciju un grozījumi iestāžu
nolikumos

1)2016 - MK PROT-26#39,
16.punkts; 2) Konceptuālais
ziņojums "Par veselības aprūpes
sistēmas reformu" (2018. MK
PROT-37#34)

2016-UZD- MK rīkojums un
1389
grozījumi MK
noteikumos

15.11.2017.

01.06.2018.

VM padotības iestāžu pārvaldība, lai nodrošinātu atbalstu nozares
reformām

A. Jurševica

6.6.

MK rīkojuma projekts par valsts nekustamā īpašuma iekļaušanu
VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" pamatkapitālā

Nav

MK rīkojums

01.05.2018

01.05.2018

Nodrošināta valsts nekustamā īpašuma iekļaušana VSIA "Straupes
narkoloģiskā slimnīca" pamatkapitālā

R. Osis

6.7.

Atsevišķi rīkojuma projekti par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai 2011-MK.PROT-13#17
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts
nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā

2011-UZD- MK rīkojumi
909

31.08.2012.

30.12.2018.

Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt
MK izskatīšanai atsevišķu rīkojuma projektu par katru valsts
kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts
ieguldīt pamatkapitālā. Ar nekustamā īpašuma novērtēšanu un
ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus segt no tās
kapitālsabiedrības līdzekļiem, kuras apsaimniekošanā atrodas
nekustamais īpašums.

R. Osis

2016-UZD- Konceptuālais
1373
ziņojums

15.07.2016.

15.03.2018.

Sagatavots un iesniegts izskatīšanai MK konceptuālā ziņojuma
projekts.

L. Roze

7.

Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa (KNFIUN)

7.1.

Lai nodrošinātu stratēģisku un efektīvu investīciju pārvaldību,
Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK
konceptuālā ziņojuma projektu par valsts īpašumā esošo
ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstības plānu un šajā plānā
paredzēto investīciju atdevi uz veselības aprūpes pakalpojumu
apjomu un kvalitāti

2016 - MK.PROT - 26#39(6.27)

7.2.

MK rīkojumu projekti par katras kapitālsabiedrības, kurās
Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, stratēģisko mērķi un
valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

Publiskas personas kapitāla daļu un Nav
kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 1.panta pirmās daļas
18.punkts un 28.panta pirmā daļa,
kā arī MK 22.12.2015. noteikumu
Nr.806 5.punkts

MK rīkojumi

30.09.2018.

30.09.2018.

Ar MK rīkojumiem noteikti katras kapitālsabiedrības, kurās
Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, stratēģiskais mērķis un
valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 0% apmērā.

K. Karpovs
L. Roze

7.3.

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības
rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam)
2018.gadam Darba plānā ietvertajam aktivitātēm"

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.09.2018.

01.09.2018.

Lai saņemtu MK atļauju piedalīties Eiropas Komisijas trešās
Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam)
2018.gadam Darba plānā ietvertajās aktivitātēs un rezervēt
nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu.

A. Barona

7.4.

Nodrošināt kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla Publiskas personas kapitāla daļu un Nav
daļu turētāja, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018.-2020.gadam kapitālsabiedrību pārvaldības
apstiprināšanu
likuma 57.panta otrā daļa

Cits

30.09.2018.

30.09.2018.

Apstiprinātas kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir
kapitāla daļu turētāja, vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.2020.gadam

I. Andersone
K. Karpovs
L. Roze
K. Kļaviņa (SPN)
I. Būmane (VAD,
VAON)

MK noteikumi

23.01.2018.
(izpildīts)

23.01.2018.
(izpildīts)

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti 1.,2.,.un 3.līmeņa
slimnīcām, kā steidzamās medicīniskās palīdzības punktiem.

A. Tomsone

8.
8.1.

Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments (IESFUD)
Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un apstiprināšanu SAM 9.3.2.
„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” 3. kārtai

ES struktūrfondu un Kohēzijas
Nav
fonda 2014.—2020.gada
plānošanas perioda vadības likums
un MK 04.02.02015 rīkojums
Nr.62 "Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmu
"Izaugsme un nodarbinātība"";
VRP 130.1.(1), 130.2.(1).

8.2.

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un apstiprināšanu SAM 9.3.2.
„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” 4.kārtai

ES struktūrfondu un Kohēzijas
Nav
fonda 2014.—2020.gada
plānošanas perioda vadības likums
un MK 04.02.02015 rīkojums
Nr.62 "Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmu
"Izaugsme un nodarbinātība"";
VRP 130.1.(1), 130.2.(1).

MK noteikumi

30.04.2018.

30.04.2018.

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti ģimenes ārstu praksēm.

8.3.

Veikt grozījumus 1. un 2.kārtas SAM 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošanas
noteikumos

2016 - MK.PROT - 69#83
Nav
(4.punkts).
*Uzdevuma izpilde iespējama tikai
pēc grozījumu apstiprināšanas ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014. - 2020. gada plānošanas
perioda darbības programmā
“Izaugsme un nodarbinātība”
saistībā ar snieguma ietvara
izmaiņām VM administrētajos
SAM. Indikatīvi EK lēmums par
darbības programmas grozījumu
apstiprināšanu tiks pieņemts līdz
30.10.2018.

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Nodrošināt snieguma ietvara samazinājumu, lai nezaudētu snieguma A. Tomsone
rezervi.

8.4.

Veikt grozījumu MK 17.05.2016. noteikumos Nr.310 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma
"Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas
noteikumi" atbilstoši pirmā ieviešanas gada izvērtējuma
secinājumiem

ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības likums un ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas
perioda vadības likums

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansētu veselības veicināšanas A. Tomsone
un slimību profilakses pasākumu īstenošanu.

Nav

A. Tomsone

8.5.

Grozījumi MK 28.10.2014. noteikumos Nr.666 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta
mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu
(sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās
veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši
sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju
veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"" (VSS-757)

8.6.

ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības likums un ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas
perioda vadības likums

2017-UZD- MK noteikumu
1961
grozījumi

13.09.2017.

31.03.2018.

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti klīniskās dokumentācijas A. Tomsone
informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai.

Nodrošināt MK ziņojuma par papildu nepieciešamo publisko
2016 - MK.PROT - 69#83
finansējumu SAM 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
(3.punktS)
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” finansējuma saņēmējiem izskatīšanu MK

2017-UZD- MK ziņojums
7

30.12.2017.

27.02.2018.

Nodrošināt ES fondu papildus finansējuma piesaisti veselības jomai. A. Voldeks

8.7.

Iesniegt zināšanai MK progresa pārskatu par VSIA "Paula Stradiņa 2016 - MK.PROT - 39#45
Klīniskās universitātes slimnīca" A korpusa 2.kārtas īstenošanas
(11.punkts)
gaitu iepriekšējā gadā

MK ziņojums

01.05.2018

01.05.2018.

Nodrošināt ES fondu uzraudzību un ziņošanu par uzraudzības gaitu
MK.

A. Tomsone

8.8.

Nodrošināt SAM 9.3.2.„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” 4.kārtas sākotnējā novērtējuma un projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu

ES struktūrfondu un Kohēzijas
Nav
fonda 2014.—2020.gada
plānošanas perioda vadības likums
un MK 04.02.2015 rīkojums Nr.62
"Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas
perioda darbības programmu
"Izaugsme un nodarbinātība"",
VRP 130.1.

Cits

30.05.2018.

30.05.2018.

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti ģimenes ārstu praksēm.

K. Karsa

8.9.

Sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai ES fondu 2014.2020.plānošanas perioda uzraudzības ziņojumu

ES struktūrfondu un Kohēzijas
fonda vadības likums un ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas
perioda vadības likums

Cits

10.02.2018.
(izpildīts)

10.02.2018.
(izpildīts)

Nodrošināt ES fondu uzraudzību un ziņošanu par uzraudzības gaitu
Vadošajai iestādei.

I. Baranova

Nav

8.10. Izvērtēt un sniegt atzinumu par ārstniecības iestāžu sadarbības
līgumu atbilstību sadarbības teritoriju izveides principiem SAM
9.3.2.„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” ietvaros

9.

MK noteikumi “Noteikumi par
Nav
darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru” projektu
iesniegumu atlases trešo kārtu”

Sadarbības līgumi

31.03.2018.

31.03.2018.

Nodrošināt ES fondu papildu finansējuma piesaisti slimnīcām.

MK noteikumu
grozījumu
projekti

30.12.2018.

30.12.2018.

Balstoties uz Finanšu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu
L. Zandberga
“Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un
2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu
izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2018., 2019.
un 2020.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam”
izstrādes procesā” Veselības ministrija atbilstoši informatīvā
ziņojumā norādītajam veiks padotības iestāžu maksas pakalpojumu
cenrāžu aktualizāciju, tai skaitā saistībā ar plānoto ārstniecības
personu darba samaksas pieaugumu, izvērtējumu un nepieciešamības
gadījumā sagatavos nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

30.12.2018.

30.12.2018.

Noteikts maksas cenrādis.

L. Zandberga

K. Karsa

Nozares budžeta plānošanas departaments (NBPD)

9.1.

Pārskatīt Veselības ministrijas maksas pakalpojumu cenrāžus
(Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Veselības
inspekcijai, Slimību un profilakses kontroles centram, Valsts sporta
medicīnas centram, Nacionālajam veselības dienestam, Valsts
asinsdonoru centram, Zāļu valsts aģentūrai, Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centram, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam)

9.2.

Turpināt darbu pie Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu eksperta
pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē esošo tiesu
ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrāža

Tiesu ekspertu likums 10. pants. (4) 2016-UZD- MK noteikumu
546
projekts

9.3.

Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto
iznākuma rādītāju izpildi un līdz 01.03.2018. iesniegt Finanšu
ministrijai ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā
par 2017.gadu

2017 - MK.PROT- 7# 45

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.03.2018.

01.03.2018.

Nodrošināta informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju
izpildes kontrole.

L. Zandberga

9.4.

Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto
iznākuma rādītāju izpildi un līdz 01.09.2018. iesniegt Finanšu
ministrijai ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā
par 2018.gada pirmo pusi

2017 - MK.PROT- 63#66

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.09.2018.

01.09.2018.

Nodrošināta informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju
izpildes kontrole.

L. Zandberga

9.5.

MK noteikumi par kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas
veselības apdrošināšanas iemaksas

Veselības aprūpes finansēšanas
likuma 12.panta sestā daļa

Nav

MK noteikumu
projekts

01.05.2018.

01.05.2018.

Noteikta kārtība, kādā iedzīvotāji var veikt un atmaksāt veselības
apdrošināšanas iemaksas.

G. Ozoliņa

9.6.

Ar Finanšu ministriju saskaņota un MK apstiprināta veselības
aprūpes nozares budžeta bāze 2018.-2020.gadam

MK 11.12.2012. noteikumi Nr.867 Nav
„Kārtība, kādā nosakāms maksimāli
pieļaujamais valsts budžeta
izdevumu kopapjoms un maksimāli
pieļaujamais valsts budžeta
izdevumu kopējais apjoms katrai
ministrijai un citām centrālajām
valsts iestādēm vidējam termiņam”

Cits

01.03.2018.

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2017.-2019.gadam, kas ir
pamats likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un
likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un
2019.gadam" izstrādei.

S. Kasparenko

9.7.

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošana

Likuma par budžetu un finanšu
vadību 21.panta pirmā daļa

Nav

Cits

MK 11.12.2012.
noteikumi Nr.867
„Kārtība, kādā
nosakāms
maksimāli
pieļaujamais
valsts budžeta
izdevumu
kopapjoms un
maksimāli
pieļaujamais
valsts budžeta
izdevumu
kopējais apjoms
katrai ministrijai
un citām
centrālajām
valsts iestādēm
vidējam
termiņam”
Likuma par
budžetu un
finanšu vadību
21.panta pirmā
daļa

30.12.2018.

likumā "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavota Veselības
ministrijas budžeta daļa atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam,
Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

G. Ozoliņa

9.8.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un Likuma par budžetu un finanšu
2021.gadam" sagatavošana
vadību 16.2 pants

Nav

Cits

Likuma par
budžetu un
finanšu vadību
16.2 pants

30.12.2018.

likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un
G. Ozoliņa
2021.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši
sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām
un pieprasījumiem.

10.

Farmācijas departaments (FD)
Nav

Likumprojekts

01.07.2018.

01.07.2018.

Nodrošināt administratīvo pārkāpumu narkotisko un psihotropo vielu E. Strautiņš
un zāļu likumīgās aprites jomā kodificēšanu nozari regulējošajos
normatīvajos aktos.

10.1. Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību”

Nav

10.2. Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību”

Nav

Likumprojekts

01.07.2018.

01.07.2018.

Latvijas Republikā nodrošināt attiecīgo Eiropas Savienības tiesību
aktu narkotiku prekursoru jomā piemērošanu, kā arī sniegtu iespēju
Latvijas komersantiem savā komercdarbībā rūpnieciskiem mērķiem
izmantot šobrīd Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo
vielu un prekursoru II. sarakstā iekļauto gamma-butirolaktonu
(GBL).

E. Strautiņš

10.3. Grozījumi Farmācijas likumā

Nav

Likumprojekts

30.12.2018.

30.12.2018.

Precizēt administratīvo procesu zāļu reģistrēšanā, veicināt
elektronisko dokumentu apriti.

E. Strautiņš

10.4. Grozījumi Farmācijas likumā

Nav

Likumprojekts

01.07.2018.

01.07.2018.

Lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu narkotisko un psihotropo E. Strautiņš
vielu un zāļu likumīgās aprites jomā kodificēšanu nozari
regulējošajos normatīvajos aktos.

10.5. MK noteikumi "Kārtība, kādā prekursoru operatoriem un
prekursoru lietotājiem izsniedz licences, reģistrē prekursoru
operatorus un prekursoru lietotājus, prekursoru operatori un
prekursoru lietotāji sniedz informāciju par saviem darījumiem ar
prekursoriem, kā arī prasības prekursoru uzglabāšanai"

Nav

MK noteikumi

30.12.2018.

30.12.2018.

ES normatīvo aktu piemērošanas nodrošināšana, likuma Par
E. Strautiņš
prekursoriem iekļaušana likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu
un zāļu likumīgās aprites kārtību".

10.6. Grozījumi MK 17.05.2011. noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas VM iniciatīva
kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem
bezmaksas zāļu paraugus" (VSS-111)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.05.2018.

01.05.2018.

1) precizēt atsevišķas normas attiecībā uz zālēm, kurām ir augsts
farmakovigilances risks un kuras aizliegts reklamēt;
2) precizēt informāciju, ko reklāmas devējs vai izplatītājs sniedz
Veselības inspekcijai par materiālā atbalsta sniegšanu biedrībām,
nodibinājumiem, ārstniecības iestādēm, kā arī iesniegšanas formātu,
kas ļautu kompetentajām institūcijām, kā arī jebkuram interesentam
šos datus apkopot, analizēt un izmantot dažādos pētījumos;
3) precizēt ārstniecības personu un farmācijas uzņēmumu pārstāvju
attiecības, nosakot pieļaujamās robežas.

10.7. Grozījumi MK 31.10.2006. noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība"

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.09.2018.

01.09.2018.

1) nodrošināt iespēju ražotājiem savlaicīgi pielīdzināt (pazemināt)
K. Brūvere
kompensējamo zāļu cenu lētāku zāļu iekļaušanas gadījumā;
2) noteikt maksimālo pieļaujamo cenu atšķirību zālēm A saraksta
terapeitiski līdzvērtīgu zāļu grupas ietvaros (par cik procentiem
dārgāko zāļu cena drīkst atšķirties no lētāko (references) zāļu cenas);
3) nodrošināt iespēju Nacionālajam veselības dienestam operatīvi
reaģēt, ja references zāles nav pastāvīgi pieejamas.

10.8. Grozījumi MK 23.03.2010. noteikumos Nr.289 "Noteikumi par
zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību,
pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās
izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"

VM iniciatīva (sakarā ar Eiropas
Nav
Parlamenta un Padomes 2014.gada
16.aprīļa regulas Nr.536/2014 par
cilvēkiem paredzētu zāļu
klīniskajām pārbaudēm un ar ko
atceļ Direktīvu 2001/20/EK
piemērošanu)

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Svītrot normas, kuras turpmāk noteiks regula Nr.536/2014 un
K. Brūvere
precizēt normas, kas ir dalībvalstu kompetencē:
1) prasības ētikas komiteju sastāvam un funkcijām, lai nodrošinātu to
neatkarību;
2) atsevišķu personu grupu aizsardzība u.c.

10.9. Grozījumi MK 09.05.2006. noteikumos Nr. 376 ”Zāļu
reģistrēšanas kārtība”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.05.2018.

01.05.2018.

Tiesību regulējumā padarīt procedūras skaidrākas un veicināt
I. Mača
elektronisko dokumentu apriti, tai skaitā konkretizējot reģistrēto zāļu
izmaiņas izskatīšanas kārtību, primārās ekspertīzes mērķi un
procedūru izpildes laikus.

10.10. Grozījumi MK 26.06.2007. noteikumos Nr. 416 ”Zāļu izplatīšanas VM iniciatīva
un kvalitātes kontroles kārtība”

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.05.2018.

01.05.2018.

Administratīvā sloga mazināšana saistībā ar statistikas pārskatu
sniegšanu aptiekām par zālēm.

VM iniciatīva (sakarā ar ES
Nav
02.10.2015. Deleģētās regulas
2016/161 Nr. 2016/161, ar ko
papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2001/83/EK,
noteicot detalizētus noteikumus par
drošuma pazīmēm uz cilvēkiem
paredzētu zāļu iesaiņojuma,
piemērošanu)

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai Latvijas Republikā nodrošinātu attiecīgo ES tiesību aktu
I. Mača
piemērošanu un konkretizētu zāļu izplatīšanas, ievešanas, ražošanas
un marķēšanas prasības saistībā ar drošuma pazīmju zālēm
ieviešanu, kas izriet no: 1) Eiropas Parlamenta un Padomes
08.06.2011. Direktīvas 2011/62/ES, ar ko groza Direktīvā
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem
paredzētām zālēm, attiecībā uz to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu
legālas piegādes ķēdē un 2) ES 02.10.2015. Deleģētās regulas
2016/161 Nr. 2016/161, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par
drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma, un tiek
ieviestas pacientu drošības nolūkā ar mērķi nepieļaut viltotu zāļu
iekļūšanu legālajā piegādes ķēdē.

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2018.

30.12.2018.

Apstiprināt jaunus noteikumus par aptieku darbību, konkretizējot
I. Mača
aptiekas darbības prasības, īpaši attiecībā uz zāļu labu
izgatavošanas praksi aptiekā saskaņā ar vienotām prasībām, kuras ir
apstiprinātas Farmaceitiskās Inspekcijas sadarbības shēmai (PIC/s)
ietvarā (Latvija ir pievienojusies PIC/s 2004. gada janvārī).
Precizēt aptiekās izgatavoto zāļu kvalitātes kontroles un marķēšanas
prasības. Atzīt par spēku zaudējušiem MK 23.03.2010. noteikumus
Nr. 288 ”Aptieku darbības noteikumi”.

10.11. Pakete:
- Grozījumi MK26.06. 2007. noteikumos Nr. 416 ”Zāļu
izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”;
- Grozījumi MK 26.06.2007. noteikumos Nr. 436 ”Zāļu ievešanas
un izvešanas kārtība”;
- Grozījumi MK 17.01.2006. noteikumos Nr. 57 ”Noteikumi par
zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai
izvirzāmajām prasībām”,
- Grozījumi MK 18.04.2006. 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 MK 27.03.2007. noteikumos Nr. 220 ”Zāļu iegādes,
uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība
ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”

10.12. Pakete:
VM iniciatīva
- Aptieku darbības noteikumi,
- Grozījumi MK 17.01.2006. noteikumos Nr. 57 ”Noteikumi par
zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai
izvirzāmajām prasībām”,
- Grozījumi MK 18.04.2006. 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 MK 19.10.2011. noteikumos Nr. 800 “Farmaceitiskās
darbības licencēšanas kārtība”

Nav

K. Brūvere

I. Mača

10.13. Grozījumi MK 21.04.2008. noteikumos Nr. 293 “Kārtība, kādā
izsniedz, aptur un anulē atļauju Latvijā kontrolējamo narkotisko
vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto
augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem un
veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un
ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai”

VM iniciatīva

Nav

30.12.2018.

30.12.2018.

Lai Latvijas Republikā nodrošinātu attiecīgo ES tiesību aktu
narkotiku jomā piemērošanu.

I. Mača
E. Strautiņš

10.14. Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu
ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
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2016-UZD- Informatīvais
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ziņojums

01.05.2017.

30.04.2018.

Veselības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu
ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) līdz 01.04.2016.izvērtēt
nepieciešamību precizēt MK 26.06.2007. noteikumus Nr.436 "Zāļu
ievešanas un izvešanas kārtība" attiecībā uz kompetento iestāžu
pienākumiem un tiesībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un
Padomes 09.07.2008. Regulas (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu
tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93.

I. Mača

11.1. Cilvēkresursu piesaistes reģioniem kārtība (SAM 9.2.5. projekts)

MK 21.03.2017. noteikumi Nr.
158, 37. punkts

Nav

Cits

23.02.2018.

23.02.2018.

Lai nodrošinātu projektā vienotu, godīgu un caurspīdīgu
V. Blaua
kompensāciju pieprasīšanas un piešķiršanas mehānismu, izstrādāta
kārtība, kādā veicama cilvēkresursu piesaiste reģioniem. Kārtība
atspoguļo atbalsta saņemšanas nosacījumus informācijas izplatīšanai,
pieteikšanās kārtībai, atbalstāmo ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu izvērtēšanai, pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai. Kārtība saskaņota Darba grupā.

11.2. Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāns (SAM 9.2.5. projekts)

MK 21.03.2017. noteikumi Nr.
158, 38.punkts

Nav

Cits

23.02.2018.

23.02.2018.

Projekta ietvaros cilvēkresursu piesaistei reģioniem ārpus Rīgas
V. Blaua
izstrādāts plāns, kurš ietver atbalstāmo ārstniecības personu atlasi,
nepieciešamo speciālistu dalījumu pa ārstniecības iestādēm, ģimenes
ārstu prakses, kas atbilst ģimenes ārsta prakses nodošanas
kompensācijas saņemšanas nosacījumus, pasākumus pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai. Plāns saskaņots Darba grupā.

11.3. Reģioniem piesaistītās ārstniecības personas - kompensācijas
saņēmēji (SAM 9.2.5. projekts)

MK 21.03.2017. noteikumi Nr.
158, 7.2.punkts

Nav

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

Specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāji - reģioniem piesaistītas
V. Blaua
ārstniecības personas, kuras saņēmušas atbalstu darbam ārpus Rīgas vismaz 30 personas.

11.4. Aktualizēts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns
(SAM 9.2.4.1.projekts)

MK 17.05.2016. noteikumi Nr.
310, 56.punkts

Nav

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

Ņemot vērā veselības veicināšanas un slimību profilakses
uzraudzības ietvaros konstatētos faktus tiek aktualizēts plāns.
Informēta Starpsektoru sadarbības komiteja par aktualizēto plāna
versiju.

11.5. Nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses
uzraudzība (SAM 9.2.4.1.projekts)

MK 17.05.2016. noteikumi Nr.
Nav
310, 64.2.1. un 64.2.2.apakšpunkti

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

Atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem (MK 17.05.2016.
K. Pavasare
noteikumi Nr. 310, 64.5.apakšpunkts) veikta pārskatu izvērtēšana un
rekomendāciju sniegšana. Nodrošinātas izlases veida pārbaudes
pašvaldībās īstenotajos pasākumos (9.2.4.2.projekts) visā Latvijas
reģionā.

11.6. IKT centralizācijas projekta īstenošana

MK 17.11.2015. noteikumi Nr.
653, MK 23.08.2017 rīkojums
Nr.448

Nav

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

IKT centralizācijas projekta īstenošanas uzsākšana un pirmā posma
ieviešana - IKT infrastruktūras un DVS centralizācija resorā.

R. Kolnejs

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.09.2018.

01.09.2018.

Veselības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru izstrādāt veselības tūrisma
veicināšanas rīcības virzienus un iesniegt izskatīšanai Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu.

A. Vaļuliene
(ELSSD),
I. Andersone
(KNFIUN)

12.2. Informatīvie ziņojumi:
Nav
1) Par ES veselības ministru neformālo sanāksmi Bulgārijas
Prezidentūras ES Padomē ietvaros;
2) Par ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un
patērētāju lietu ministru Padomes veselības sadaļu;
3) Par ES veselības ministru neformālo sanāksmi Austrijas
Prezidentūras ES Padomē ietvaros;
4) Par ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un
patērētāju lietu ministru Padomes veselības sadaļu.
12.3. Informatīvais ziņojums par iestāšanās OECD rekomendāciju izpildi LV 2015.gada iestāšanās ziņojums Nav
izskatīšana MK
ESAO

Informatīvais
ziņojums

1)17.04.2018.
2)19.06.2018.
3)18.09.2018.
4)04.12.2018.

1)17.04.2018.
2)19.06.2018.
3)18.09.2018.
4)04.12.2018.

Sagatavotas nacionālās pozīcijas un pārstāvētas Latvijas nacionālās
intereses EPSCO ministru sanāksmēs.

A. Takašovs

Informatīvais
ziņojums

01.06.2018.

01.06.2018.

Informatīvais ziņojums par iestāšanās OECD rekomendāciju izpildi, K. Kļaviņa (SPN),
kā arī OECD Veselības komitejas jūnija sesijā ir paredzēta Latvijas L. Pauliņš (ELSSD)
ziņojuma prezentēšana par iestāšanās OECD rekomendāciju izpildi.
OECD sagaida augsta līmeņa pārstāvību (VS, VSV līmenī).

12.4. 15.Baltijas politikas dialogs Rīgā

Nav

Cits

30.12.2018.

30.12.2018.

Sadarbībā ar PVO organizēts 15.Baltijas politikas dialogs Rīgā.

L. Šerna

Nav

Līgums

30.12.2017.

30.11.2018.

Parakstīts Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības līgums par pārrobežu sadarbību neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā.

E. Bērziņa

11.

12.

MK noteikumu
grozījumi

Resursu vadības departaments (RVD, PVN)

K. Pavasare

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (ELSSD)

12.1. Izstrādāt veselības tūrisma veicināšanas rīcības virzienus un
informatīvo ziņojumu par veselības tūrisma attīstības veicināšanas
iespējām

12.5. Nodrošināt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības līguma projekta par pārrobežu sadarbību neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanā Latvijas un Lietuvas
pierobežas teritorijā sagatavošanu parakstīšanai
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