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Pielikums
Izpildīts
Uzdevuma izpilde neiekļaujas plānotajā termiņā
Neplānotie uzdevumi
Nav aktuāls

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Darbības
Izveidot sabiedrības veselības politikas ietvaru 2014.-2020.gadam
virziens Nr.1
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.2020.gadam izstrāde.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

3

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

01.07.2014.

Izstrādātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam,
pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam
noteiktajiem prioritārajiem uzdevumiem iedzīvotāju veselības uzlabošanai
nākamajā plānošanas periodā (veselīga dzīvesveida veicināšana, veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (t.sk. sirds un asinsvadu,
onkoloģisko, psihiatrisko saslimšanu un perinatālā tīkla attīstība); primārās
veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība,
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība; atkarību izraisošo vielu
izplatības ierobežošana un ārstēšana u.c.). Izpildīts priekšlikumos Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par ERAF,
ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais
ietvars, un vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu
(EK) Nr.1083/2006 COM(2011) 615 galīgajā redakcijā noteiktais 10.3.exante nosacījums.

01.05.2014.

Sagatavots HIV infekcijas, seksuālās transmisijas 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).

4
6

Iesniegts
izskatīšanai MK

7

1.1.

HIV infekcijas, seksuālās transmisijas
infekciju, B un C hepatīta izplatības
ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam.
1.2.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

1

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

3

Apstiprināts MK

4
6

I.Birzniece,
V.MuižnieceBriede
K.Karsa

J.Feldmane
G.Grīsle

SVD (SSN)
Izpildīts
ESFD (ESFPIUN)

SVD (VVN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

MK 14.10.2014. rīkojums Nr. 589 "Par Sabiedrības veselības
pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam".

Izstrādāts plāna projekts, beigusies publiskā apspriešana. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

2

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā Likumprojekts Atbalstīts MK
(VSS - 1920).

4

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

SVD (VVN)

Izpildīts

Epidemioloģiskās drošības likuma grozījumi stājās spēkā
26.11.2014.

S.Kukliča

SVD (SSN)

Izpildīts

Pārtikas aprites uzraudzības likuma grozījumi stājās spēkā
26.11.2014.

SVD
FD

Izpildīts

Likumprojekts izsludināts VSS 2014.gada 27.februārī un atbalstīts
MK sēdē 2014.gada 3.jūnijā (prot. Nr.30, 31.§, TA-1130).

2

28.02.2014.

Sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavoti grozījumi Pārtikas aprites
uzraudzības likumā un iesniegti izskatīšanai MK, nosakot deleģējumu MK
noteikumiem trans-taukskābju daudzuma ierobežojumu noteikšanai pārtikas
produktos.

Grozījumi likuma "Par Krimināllikuma
spēkā stāšanās kārtību" 2.pielikumā.

Likumprojekts Izstrādāts projekts

2

30.06.2014.

Pielikums papildināts ar jaunām ģenēriskajām grupām, iekļaujot vielas, kas ir
pagaidu aizliegumā. Pastiprināt kontrolei pakļauto vielu legālās aprites
kontroli un īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku
komisijas 56.sesijā 2013.gada 13.martā pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt
vielas gamma-hidroksibutirskābe kontroles statusu.

3

Atbalstīts MK
Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites
likumā (VSS-1725).

Likumprojekts Atbalstīts MK

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likumā (VSS-1990).

Likumprojekts Atbalstīts MK

1.7.

1.8.

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu Likumprojekts Atbalstīts MK
realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu” (VSS-2012).

6
3

V.Lūsa
I.Mača

(SSN)

31.03.2014.

Noteikti papildus ierobežojumi alkoholisko dzērienu reklāmās.

L.MeļķePrižavoite

SVD (SSN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Likumprojekts izskatīts 24.11.2014. MKK sēdē. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

31.05.2014.

Noteikti papildus alkoholisko dzērienu reklāmas ierobežojumi plašsaziņas
līdzekļos.

L.MeļķePrižavoite

SVD (SSN)

Izpildīts

Likumprojekts 14.10.2014. iesniegts izskatīšanai MK sēdē.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

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

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Likumprojekts tika atbalstīts MKK sēdē 28.04.2014, taču Veselības
ministrija gatavo jaunu likumprojektu, kas iekļaus Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/40/ES prasības. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

1.6.

5

12

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

A.Segliņa

Likumprojekts Izstrādāts projekts
un iesniegts ZM
tālākai virzīšanai
MK

Izsludināts VSS

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Veikti grozījumi ārstniecības iestāžu darbības apturēšanas kārtībā, lai
konkrēta pārkāpuma dēļ nebūtu jāaptur visas iestādes darbība, bet varētu
apturēt konkrēta ārstniecības pakalpojuma sniegšanu.
Noteikts deleģējums noteikumiem par references laboratorijām
epidemioloģiskās drošības jomā.

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības
likumā (Valdības rīcības plāna pasākums).

1.5.

Departaments,
nodaļa

30.04.2014.

1.3.

1.4.

Atbildīgā
amatpersona

3

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

Grozījumi Administratīvo pārkāpumu
kodeksā.
1.9.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Likumprojekts Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana

7

Izsludināts VSS

9

Atbalstīts MK
MK noteikumi par higiēnas prasībām
skaistumkopšanas pakalpojumiem.
1.10.

1.11.

MK noteikumi Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana

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

6

MK noteikumi Iesniegts
saskaņošanai ar
EK un ES
dalībvalstīm

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

30.12.2014.

Noteikta atbildība par elektronisko smēķēšanas ierīču un elektronisko
smēķēšanas ierīču šķidrumu tiesiskā regulējuma pārkāpumu.

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Projekta virzība atkarīga no elektronisko smēķēšanas ierīču tiesiskā
regulējuma. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Tiks pārskatīti pašlaik spēkā esošie normatīvie akti 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.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Noteiktas higiēnas un nekaitīguma prasības tetovēšanas 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 nosakāms.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Ar Eiropas Komisiju saskaņotais Ministru kabineta noteikumu
projekts pirms iesniegšanas MK tiek saskaņots ar FM, EM, IZM,
LM, TM. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gadadarba plānu.

12
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12
12

4

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

MK noteikumi par darbiem, kas saistīti ar
iespējamu risku citu cilvēku veselībai un
kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas
obligātajām veselības pārbaudēm.
1.12.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumi Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana

5

MK noteikumi par higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma pamatprasībām
ārstniecības iestādē.
1.13.

MK noteikumi Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

MK noteikumi par kontaktpersonu
noteikšanas, primārās veselības pārbaudes,
laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās
novērošanas kārtību.
1.14.

MK noteikumi Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

SVD (VVN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

* Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - I.Liepiņa. MK
noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai VSS.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

01.09.2014.

Aktualizētas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības
iestādēm, lai mazinātu 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.

G.Grīsle

SVD (VVN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai
VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Aktualizēta kārtība, kādā nosaka kontaktpersonas un veic primārās veselības
pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu, lai
ierobežotu infekcijas slimību izplatību. Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz
MK 19.09.2006. noteikumus Nr.774 „Kontaktpersonu noteikšanas, primārās
medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās
novērošanas kārtība” pamata.

G.Grīsle

SVD (VVN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Izpilde kavējas sakarā ar grozījumu sagatavošanas MK 1999.gada
5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība".
Pēc minēto grozījumu sagatavošanas varēs sagatavot jaunu
noteikumu projektu par kontaktpersonu noteikšanu (iepriekš plānoto
noteikumu Nr.774 normu aktualizēšanas vietā), veicot būtisku
noteikumu Nr.774 normu pārskatīšanu un jaunās kārtības aprobēšanu
starp ieinteresētajām institūcijām. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada
darba plānu.

5
6

Apstiprināts MK

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

G.Grīsle*

12

4

Departaments,
nodaļa

Noteikti profesionālās darbības ierobežojumi darbos, kas 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”.

7

Apstiprināts MK

Atbildīgā
amatpersona

01.12.2014.

6

Izsludināts VSS

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

9
6
7
9
12

5

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

1.15.

Pasākums

MK noteikumi, lai noteiktu prasības
maksimāli pieļaujamam trans-taukskābju
daudzumam pārtikas produktos (Valdības
rīcības plāna pasākums).

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumi Izstrādāts projekts

2

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

1.17.

Apstiprināts MK

1.18.

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

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

30.12.2014.

Sagatavoti MK noteikumi un apstiprināti MK, nosakot maksimāli pieļaujamo
trans-taukskābju daudzumam pārtikas produktos.

S.Lazdiņa

SVD (SSN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

MK projekts izsludināts VSS 30.10.2014. (VSS-980). Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

31.05.2014.

Noteikta kārtība veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un
veic darbu ar ieročiem. Noteiktas kontrindikācijas, kad nevar izsniegt atļauju
ieroču glabāšanai (nēsāšanai).

I.Arzova

VAD (ĀKN)

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumi Nr.418
"Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā)
ieročus un veic darbu ar ieročiem".

30.06.2014.

Precizēts regulējums atbilstoši Direktīvai 2012/39/ES, ar ko groza Direktīvu
2006/17/EK par noteiktām prasībām cilvēku audu un šūnu testēšanai.

G.Jermacāne

VAD (ĀKN)

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.264
"Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobra noteikumos Nr.
1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība"".

30.12.2014.

Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2013.gada 25.septembra rezolūciju
Nr.2013-REZ-20/2013-L-2402-jur-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.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Ir izstrādāts MK noteikumu projekts. Pasākums jāpārceļ uz
2015.gada darba plānu.

4
12

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par MK noteikumi Apstiprināts MK
veselības pārbaudēm personām, kas glabā
(nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"
(VSS - 2101).
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
MK noteikumu Izstrādāts projekts 2
22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka
grozījumi
audu un šūnu izmantošanas kārtība".
Publiskā
3
apspriešana
Izsludināts VSS

Atbildīgā
amatpersona

3

Apstiprināts MK

1.16.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

5

3
6
10
12

6

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
MK noteikumu
27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas
grozījumi
prasības vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēm" (Valdības rīcības plāna
pasākums).

Izstrādāts projekts

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

Izstrādāts projekts

5

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

6

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
MK noteikumu
14.jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā
grozījumi
veicama personu obligātā medicīniskā un
laboratoriskā pārbaude, obligātā un
piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas
slimību gadījumos".

Izstrādāts projekts

6

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

30.12.2014.

Pārskatītas MK noteikumu prasības atbilstoši spēkā esošajam regulējumam,
precizēts pārtikas produktu klāsts, ko aizliegts un atļauts izplatīt izglītības
iestādēs, kā arī pamatojoties uz 11.12.2014. MP rezolūcijā Nr. 2013-REZ111-1/128-2361 uzdoto, pārskatītas prasības attiecībā uz mācību iestādes
telpu platību, nosakot prasības ne tikai jaunbūvējamām un rekonstruējamām
iestādēm, bet arī pārējām mācību iestādēm.

S.Kukliča
A.Kalniņa

SVD (SSN, VVN) Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

30.12.2014.

Pārskatītas noteikumu prasības attiecībā uz telpām un to iekārtojumu tiem
bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kuri kā fiziskas personas savā
dzīvesvietā sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus.

A. Kalniņa
S.Kukliča

SVD (VVN, SSN) Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

15.12.2014.

Noteiktas personu grupas, kurām jāveic tuberkulīna diagnostika, kā arī
precizētas riska grupas saslimšanai ar tuberkulozi, kurām jāveic plaušu rtg.

A.Segliņa

8
9

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

12

1.19.

7

Apstiprināts MK

12

1.20.

1.21.

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

3
4
6
12

SVD (VVN)

Izpildīts

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

MK noteikumu projekts izsludināts 16.10.2014. Valsts sekretāru
sanāksmē (VSS -944).
Noteikumu projekta izpilde neiekļaujas noteiktajos termiņos, ņemot
vērā, ka tika pieņemts lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.610
virzīt izskatīšanai VSS kopā ar pārējiem grozījumiem MK 2013.gada
17.septembra noteikumos Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmu” un MK 2012.gada
13.marta noteikumos Nr.172 “Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem”. Visos trīs MK noteikumos paredzēts veikt izmaiņas
attiecībā uz ēdināšanu, ēdienkartē iekļaujamiem un izslēdzamiem
pārtikas produktiem un izstrādātie grozījumi ir savstarpēji saistīti un
viens otru papildina. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.
MK noteikumu projekts izsludināts 16.10.2014. Valsts sekretāru
sanāksmē (VSS - 945)
Noteikumu projekta izpilde neiekļaujas noteiktajos termiņos, ņemot
vērā, ka tika pieņemts lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.890
virzīt izskatīšanai VSS kopā ar pārējiem grozījumiem MK 2002.gada
27.decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēm” un MK 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172
“Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem”. Visos trīs MK noteikumos
paredzēts veikt izmaiņas attiecībā uz ēdināšanu, ēdienkartē
iekļaujamiem un izslēdzamiem pārtikas produktiem un izstrādātie
grozījumi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.
Noteikumu projekts (VSS-687) 16.01.2015. iesniegts izskatīšanai
MK sēdē.

7

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko
dokumentu lietvedības kārtība”.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

4

1.23.

1.24.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
19.oktobra noteikumos Nr.820 „Dopinga
kontroles kārtība".

1.25.

Informatīvais Izstrādāts projekts
ziņojums
Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO
Iesniegts MK

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 27.novembra noteikumi
Nr.716 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"".

SVD (SSN)
FD

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.481
"Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos
Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām
vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem"".

30.12.2014.

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

V.Lūsa

SVD (SSN)

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.618
"Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība"".

15.05.2014.

Sagatavots gala ziņojums par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas
izplatības ierobežošanas programmas 2009.–2013.gadam pasākumu izpildi.

G.Grīsle

SVD (VVN)

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 30.07.2014. iesniegts Valsts kancelejā un
ievietots VM tīmekļa vietnē.

6

11

Apstiprināts MK
Informatīvais ziņojums par Cilvēka
imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas
izplatības ierobežošanas programmas
2009.–2013.gadam izpildi.

SVD (VVN)
VAD (PVAN)
SPN

V.Lūsa
I.Mača

4

10

A.Segliņa
E.Upīte
L.Boltāne

Aizliegtas jaunas ģenēriskās grupas, iekļaujot vielas, kas ir pagaidu
aizliegumā. Pastiprināt kontrolei pakļauto vielu legālās aprites kontroli un
īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas
56.sesijā 2013.gada 13.martā pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt vielas
gamma-hidroksibutirskābe kontroles statusu.

12

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Izsludināts VSS

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

30.06.2014.

6

3

Departaments,
nodaļa

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265
„Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, t.sk.: 1) 32.pielikumā
„Ārstniecības iestādes pagaidu/noslēguma ziņojums par diagnosticētu
tuberkulozi”, lai uzlabotu epidemioloģiskās situācijas analīzes iespējas un
kontaktpersonu apzināšanu, aktualizējot minēto veidlapu, atvieglojot tās
aizpildīšanu un dodot iespēju izvēlēties atbildes, kā arī papildinot to ar
informāciju par dzīves vietas raksturojumu un par saslimšanas gadījumiem
kontaktpersonu vidū; 2) svītrojot 33. pielikumu „Paziņojums par pacientu,
kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita ļaundabīga audzēja diagnoze”
un 14. pielikumu „Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas ļaundabīgu
audzēju”; 3) 40.pielikumā "Medicīniskā apliecība par nāves cēloni", lai
nodrošinātu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 41.pantā noteikto
informācijas norādīšanu, kā arī veicinātu korektu pielikuma aizpildīšanu.

1.22.

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
MK noteikumu Izstrādāts projekts
8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi
grozījumi
Izsludināts VSS
par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām
vielām, psihotropajām vielām un
Apstiprināts MK
prekursoriem".

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Atbildīgā
amatpersona

15.12.2014.

5

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

12
4
4

5

8

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvais ziņojums par Imunizācijas
plāna 2012.-2014.gadam īstenošanas gaitu
2013.gadā.

Informatīvais Izstrādāts projekts
ziņojums
Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO
Iesniegts MK

Informatīvais ziņojums
par veselības aprūpes darbinieku apmācībām
prostitūcijā iesaistīto personu identificēšanai
un atbilstošas aprūpes un informācijas
nodrošināšanai, kā arī par iespēju izveidot
zema sliekšņa centru prostitūcijā
iesaistītajām personām un īstenot sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus.

Informatīvais Iesniegts VK
ziņojums

Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu
"Veselīgs uzturs 2003.- 2013" īstenošanas
gaitu par laika periodu no 2012.2013.gadam.

Informatīvais Iesniegts VK
ziņojums

Izvērtēt medicīniskās dokumentācijas
noteikto 75 gadu glabāšanas ilgumu.

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības 2013.gada sarunu organizēšana.

Izvērtējums

Cits

1.30.

1.32.

1.33.

Izstrādāta Latvijas
Republikas
nacionālā pozīcija

Sabiedrības veselības komunikācijas
aktivitāšu plāns 2014.gadam.

Cits

Nodrošināta
sabiedrības
informēšana

Kritēriji pašvaldību gradācijai pēc
iedzīvotāju veselības stāvokļa un veselības
veicināšanas pasākumu pieejamības.

Cits

Izstrādāti kritēriji

Neplānotie uzdevumi

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 30.05.2014. iesniegts ziņojums tika iesniegts
Valsts kancelejā un ievietots VM tīmekļa vietnē.

3

31.03.2014.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdes protokola Nr.13 30.§
4.2.apakšpunktam, sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā informatīvais
ziņojums par 4.1.apakšpunktā minētās izvērtēšanas rezultātiem.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 13.03.2014. iesniegts Valsts kancelejā.
19.03.2014. Informatīvais ziņojums ievietots e-Portfelī sadaļā
Informatīvie ziņojumi un ir novirzīts visiem Ministru kabineta
locekļiem un Ministru kabineta sēdes dalībniekiem, kas sēdē piedalās
ar padomdevēja tiesībām, zināšanai.

2

01.02.2014.

Sagatavota informācija par pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003. - 2013"
īstenošanas gaitu un iesniegta VK.

V.MuižnieceBriede

SVD (SSN)

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 13.01.2014. iesniegts Valsts kancelejā.

30.12.2014.

Sagatavots izvērtējums par medicīniskās dokumentācijas glabāšanas ilgumu.

M.Petroviča
R.Osis
L.Boltāne

VAD (PVAN)
JN
SPN

Izpildīts

Ir veikts izvērtējums, notikušas sanāksmes ar ārstniecības iestāžu u.c.
pārstāvjiem un priekšlikumi prezentēti valsts sekretāram.

01.08.2014.

Lai vienotos ar pašvaldībām par jauno kārtējā gada budžetu un jaunām
politikas iniciatīvām. Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas skar
pašvaldību intereses veselības nozarē, nodrošināta sarunu protokolēšanu,
protokola saskaņošana un parakstīšana.

I.Birzniece

SVD (SSN)

Izpildīts

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas
notikušas 2014.gada 23.aprīlī. Sagatavots LPS un VM sarunu
protokols, kas saskaņots ar LPS, VARAM, TM un FM un nosūtīts
FM un VARAM.

31.01.2014.

Izstrādāta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām.

V.Lūsa
L.Pauliņš

SVD (SSN)
ELSSD

Izpildīts

Latvijas Republikas pozīcija apstiprināta ar Veselības ministres
parakstu 2014.gada 2.janvārī.

01.04.2014.

Nodrošināta Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam
6.nodaļas 1.4.apakšpunkta izpilde.

V.MuižnieceBriede,
O.Šneiders

SVD (SSN)
KN

Izpildīts

Izstrādāts Sabiedrības veselības komunikācijas aktivitāšu plāns
2014.gadam un 03.04.2014. ievietots VM mājas lapā.

30.12.2014.

Izstrādāti kritēriji pašvaldību iedalījumam "veselīgās" un mazāk "veselīgās"
pašvaldībās. Informācija ievietota VM mājas lapā un nosūtīta pašvaldībām.

I.Birzniece

SVD (SSN)

Izpildīts

Prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā
un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības tīklu
attīstības vadlīniju izstrādes ietvaros, piesaistot Pasaules banku tiks
vērtēta veselības veicināšana pašvaldībās, kā arī izvērtēti un sniegti
priekšlikumi pašvaldību kritērijiem.

5

12

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

Cits

Departaments,
nodaļa

Veikts izvērtējums par Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam īstenošanu
2013.gadā.

4

Veikts izvērtējums
un sagatavoti
priekšlikumi VS

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par
jaunām psihoaktīvām vielām izstrāde.

Atbildīgā
amatpersona

31.05.2014.

4

5

6

Organizēta
protokola
parakstīšana un
nosūtīšana
VARAM un FM

1.31.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

8

1

4

12

9

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

1.34.

1.35.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Divu dienu semināra „Sāls un transCits
taukskābju daudzuma samazināšana pārtikas
produktos – iespējamie risinājumi un
stratēģijas” par sāls un trans-taukskābju
samazināšanu pārtikas produktos
organizēšana pārtikas produktu ražotājiem,
uztura speciālistiem un sabiedrības veselības
speciālistiem sadarbībā ar SPKC un PVO
2014.gada 19. un 20.martā

Noorganizēts divu 3
dienu seminārs
pārtikas
ražotājiem, uztura
speciālistiem un
sabiedrības
veselības
speciālistiem

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
MK noteikumu
13.marta noteikumos Nr.172 „Noteikumi par
grozījumi
uztura normām izglītības iestāžu
izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem””

Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

19.-20.03.2014. Semināra mērķis bija diskutēt ar pārtikas ražotājiem, tehnologiem,
tirgotājiem, sabiedriskās ēdināšanas pārstāvjiem, kā arī sabiedrības veselības,
pārtikas aprites un uzraudzības jomā strādājošajiem par sāls un transtaukskābju daudzuma samazināšanas iespējām pārtikas produktos, kā arī
dalītos pieredzē ar labās prakses piemēriem no Latvijas un arī citām valstīm
par tehnoloģiskiem risinājumiem sāls un trans-taukskābju daudzuma
samazināšanu pārtikas ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas nozarē.

30.12.2014.

6
8
10

Grozījumi mērķis ir saskaņot MK noteikumos Nr.610 un MK noteikumos
Nr.890 grozījumos precizēto pārtikas produktu klāstu, ko atļauts izplatīt
izglītības iestādēs, papildinot produktu sarakstu, ko nevarēs iekļaut
izglītojamo uzturā, balsoties uz grozījumiem, kas tiek veikti MK noteikumos
Nr.610 un MK noteikumos Nr.890.

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

S.Kukliča

SVD

Izpildīts

19.-20.03. organizēts seminārs.

S.Kukliča
L.Ļaksa

SVD (SSN)

Izpildīts

MK noteikumu projekts 16.10.2014. izsludināts VSS (VSS- 946).
Noteikumu projekta izpilde ir ieilgusi, ņemot vērā, ka tika pieņemts
lēmums grozījumus MK noteikumos Nr.172 izsludināt VSS un
virzīt izskatīšanai MK kopā ar pārējiem grozījumiem MK
noteikumos Nr.610 un MK noteikumos Nr.890. Visos trīs MK
noteikumos paredzēts veikt izmaiņas attiecībā uz ēdināšanu,
ēdienkartē iekļaujamiem un izslēdzamiem pārtikas produktiem un
izstrādātie grozījumi ir savstarpēji saistīti un viens otru papildina.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Darbības
Izveidot paraugdokumentu kopumu korupcijas risku mazināšanai veselības aprūpes nozarē
virziens Nr.2
Izstrādāt paraugdokumentus korupcijas risku
mazināšanai veselības aprūpē.

Cits

Sagatavoti
paraugdokumenti
un nosūtīti
kapitālsabiedrībām

Izveidot VM korupcijas risku reģistru.

Cits

Izveidots reģistrs

Procedūras "Atļauju izsniegšana amatu
savienošanai" izstrāde un apstiprināšana.

Cits

2.1.

30.11.2014.

Slimnīcu iekšējos normatīvajos aktos noteiktas vienotas prasības korupcijas
risku mazināšanai.

B.Baltiņa

AKN

Izpildīts

11.12.2014. visām VM kapitālsabiedrībām nosūtītas Vadlīnijas
korupcijas risku mazināšanai Veselības ministrijas ārstniecības
iestādēs/kapitālsabiedrībās.

6

30.06.2014.

Izveidots VM korupcijas risku
reģistrs un noteikti risku mazināšanas/novēršanas pasākumi. Minimizēt
korupcijas riskus VM.

B.Baltiņa

AKN

Izpildīts

Izveidots korupcijas risku reģistrs, izvērtēti iespējamie korupcijas
riski, Korupcijas risku reģistrs ir pieejams Publiskajā mapē sadaļā
Korupcijas novēršana.

Izstrādāta
procedūra

4

31.05.2014.

B.Baltiņa

AKN

Izpildīts

Izstrādāta un ar VM 01.07.2014 rīkojumu Nr. 71 apstiprināta
procedūra P.74 "Atļauju izsniegšana amatu savienošanai".

Apstiprina
ministrs

5

Noteikt kārtību, kādā VM nodrošina interešu konflikta novēršanas regulējošo
normatīvo aktu izpildi, pieņemot lēmumu par valsts civildienesta ierēdņa vai
valsts amatpersonas amata VM, iestādes vadītāja amata un kapitālsabiedrības
valdes locekļa amata savienošanu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai
pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta
statusā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam.

SPN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

izstrādāts Veselības ministrijas darbības stratēģijas 2015.2017.gadam projekts, tiek saskaņots ar VM struktūrvienībām,
padotības iestādēm. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.

11

2.2.

2.3.

Darbības
Nodrošināt veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību, it sevišķi cilvēkresursu, e-veselības, farmācijas, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un prioritāro veselības jomu tīklu vadlīniju ietvaros
virziens Nr.3
Veselības ministrijas darbības stratēģijas
2014.-2016.gadam izstrāde.
3.1.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts 3
Publiskā
apspriešana un
saskaņošana ar
VM padotības
iestādēm
Apstiprina
ministrs

30.04.2014.
4

4

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

K.Kļaviņa

11

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” izstrāde
un iesniegšana Ministru kabinetā.

Politikas
plānošanas
dokuments

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO

5

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

7

Izstrādāt koncepciju, kas paredzētu risināt
jautājumus par ģimenes ārstu praksēs
ietilpstošās mantas atsavināšanu un pacientu
pāreju (VSS-1919).

Koncepcija

Apstiprināta MK

Primārās veselības aprūpes attīstības plāna
2014.-2016.gadam apstiprināšana MK (VSS2088).

Politikas
plānošanas
dokuments

Apstiprināts MK

Izstrādāt vienotas nacionālās veselības
aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
koncepciju un nodrošināt publisko
apspriešanu (Valdības rīcības plāna
pasākums).

Koncepcija

Apstiprina
ministrs

Izstrādāt koncepciju sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, garīgās, perinatālā un neonatālā
perioda tīklu vadlīniju izstrādei un
nodrošināt publisko apspriešanu.

Koncepcija

Apstiprina
ministrs

Likumprojekta "Par valsts budžetu
2015.gadam" sagatavošana.

12

5

8

Likumprojekts Atbilstīgo sadaļu
Likumprojektam
sagatavošana un
nosūtīšana FM

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par MK noteikumi Apstiprināts MK
vienoto veselības nozares elektronisko
informācijas sistēmu" (Valdības rīcības plāna
pasākums).

12

3

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

01.07.2014.

Veikta situācijas analīze, sagatavots pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” projekts, paredzot cilvēkresursu
nodrošinājumu atbilstošā kvalifikācijā, skaitā un teritoriālajā izvietojumā.

D.Brante

SPN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Ir izstrādāts plāna "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2015.2020.gadā" sākotnējais projekts. Projekts izstrādāts pamatojoties uz
darba grupas, kas izveidota ar 2013.gada 2.jūlija VM rīkojumu
Nr.114, priekšlikumiem un viedokļiem, kā arī veicot detalizētu
cilvēkresursu nodrošinājuma statistisko datu analīzi. Darba grupai
notikušas 13 sanāksmes, kuru laikā uzklausīti Veselības ministrijas
Galveno speciālistu viedokļi nozares cilvēkresursu attīstības
plānošanai. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

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

M.Petroviča
A.Jurševica

VAD (PVAN)
JN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Valsts sekretāru 05.06.14. sanāksmē nolemts neatsaukt Valsts
sekretāru 2013.gada 31.oktobra sanāksmē izsludināto koncepcijas
projektu (prot. Nr.43 22.§), pagarināts tā iesniegšanas termiņu līdz
2015.gada 1.martam. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.

01.05.2014.

MK apstiprināts Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.2016.gadam, lai stiprinātu PVA kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko
veselības aprūpes līmeni, palielinot PVA lomu profilaksē, diagnostikā un
ārstēšanā, kā arī uzlabot PVA kvalitāti.
Izstrādāta vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas koncepcija.

E.Upīte

VAD (PVAN)

Izpildīts

Ar Ministru kabineta 2014.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.181
apstiprināts Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.2016.gadam.

J.Blaževičs
A.Valdmane

ESFD
VAD (ĀKN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Koncepcijas projekts ir izstrādes procesā, saskaņošanas gaitā tika
saņemti vairāki precizējumi un papildinājumi, atbilstoši kuriem
dokuments tika precizēts un šobrīd ir saskaņošanas procesā ar VM
departamentiem. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

A.Didrihsnoe
Ē.Miķītis

ESFD
VAD

Nav aktuāls

Ņemot vērā, ka atbilstoši sabiedriskās apspriedes laikā (11.09.2014.)
saņemtajiem priekšlikumiem, nozares dokumentiem un ES fondu
SAM 9.2.3. regulējošo MK noteikumu projektā noteiktajam ir
izstrādāta tehniskā specifikācija veselības tīklu attīstības vadlīniju
izstrādei, kas jau ietver informāciju, kas atbilst koncepcijas
plānotajam saturam. Uzdevums ir zaudējis aktualitāti un nav
nepieciešams izstrādāt vadlīniju koncepciju.

BID
SPN

Izpildīts

Likums "Par valsts budžetu 2015.gadam"17.12.2015. pieņemts
Saeimā.

Izpildīts

MK 2014,gada 11.marta noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu".

01.08.2014.

5

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

31.05.2014.

Izstrādāta koncepcija sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās, perinatālā un
neonatālā perioda tīklu vadlīniju izstrādei, kurā definēti uzdevumi uz pacientu
orientētas, koordinētas veselības veselības aprūpes sistēmas izveidei, lai
uzlabotu savstarpējo sadarbību visos veselības aprūpes līmeņos.

30.12.2014.

Likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavota Veselības ministrijas
budžeta daļa atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, FM izstrādātajām
vadlīnijām un pieprasījumiem.

V.Skudra
K.Kļaviņa

31.03.2014.

Ieviest e-veselības pakalpojumus, nodrošināt augstu datu aizsardzību, noteikt
pacientu un veselības nozares speciālistu tiesības un pienākumus. Noteikts
veselības informācijas sistēmā glabājamo datu apjoms, to apstrādes un
izsniegšanas kārtība. Noteikts veselības informācijas sistēmas pārzinis.
Noteikti veselības nozares speciālistu pienākumi un tiesības strādāt ar eveselības sistēmām.

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

3.9.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Ministru kabineta noteikumu projekta
MK noteikumi Izstrādāts projekts
"Kārtība, kādā kompetenta valsts pārvaldes
iestāde ir atļāvusi izmantot medicīniskajos
Publiskā
dokumentos fiksētos pacienta datus konkrētā
apspriešana
pētījumā" izstrāde.
Izsludināts VSS

3

3.10.

MK noteikumi Apstiprināts MK

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
MK noteikumi Izstrādāts projekts
2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529
Publiskā
"Veselības aprūpes organizēšanas un
apspriešanaVSS
Izsludināts
finansēšanas kārtība".
Apstiprināts MK

3.11.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

30.07.2014.

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma deleģējumam noteikta kārtība, kādā valsts
pārvaldes iestāde atļauj izmantot pacientu datus konkrētā pētījumā.

E.Podviženko*

SPN

16.05.2014.

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

30.12.2014.

Pasākuma izpilde izriet no MK 17.12.2013. sēdes protokola Nr.67 113.§
(TA-3707) 5.punktā dotā uzdevuma, kas paredz: VM līdz 2014.gada
1.augustam kopīgi ar: Labklājības ministriju izvērtēt iespēju papildināt
noteikumu 14.pielikumā iekļauto ģimenes ārstu novērtēšanas metodiku ar
nosacījumiem par veselības stāvokļa bērniem līdz 2 gadu vecumam
novērtējumu un mājas profilaktiskām vizītēm bērna pirmajā dzīves
mēnesī; Finanšu ministriju izvērtēt iespēju nepieciešamo informāciju iegūt no
Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajiem pārskatiem; Aizsardzības
ministriju izvērtēt nepieciešamību atļaut Nacionālo bruņoto spēku Militārā
medicīnas centra ārstiem izrakstīt kompensējamās zāles un medicīniskās
ierīces, kā arī nosūtīt personu, kura pieņemta profesionālajā dienestā vai
Zemessardzes dienestā (ja zemessargam veselības bojājums gūts, pildot
Zemessardzes uzdevumus vai piedaloties apmācībā), saņemt sekundārās
veselības aprūpes pakalpojumus.

L.Eglīte

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

* Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - E.Dompalma - Linuža.
MK noteikumu projekts izsludināts 18.12.2014. VSS (VSS - 1143).
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

VAD (VAON)

Izpildīts

Saskaņā ar VM 16.01.2015. vēstuli Nr.01-08.16/194 MK noteikumu
projekta izskatīšana MKK sēdē atlikta uz 19.02.2015. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

VAD (VAON)

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.
840 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"".

4
5

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

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

7
5

9
9
10
12

13

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde
Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Nr.

Pasākums

MK noteikumi Izstrādāts projekts 3

3.12.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70
"Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu
medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša
cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas
studijām".
Eiropas Savienības fondu 3.1.5.1.1.
aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"
ieviešanas nodrošināšana.

MK noteikumi Izstrādāti
grozījumi MK
noteikumos
Nr.726

Izsludināts VSS

Cits

Līgumi

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Komisijas Īstenošanas direktīvas 2012/25/ES, ar ko nosaka informēšanas
procedūras transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp
dalībvalstīm, prasību pārņemšana nacionālajā regulējumā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr. 390
"Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos
Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī
cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas
studijām"".

31.03.2014.

Nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību nozares un ES fondu prasībām,
paredzot valsts un maksas veselības aprūpes pakalpojumu attīstītajā
infrastruktūrā īpatsvara kontroles iespējas. Izstrādāti grozījumi MK
noteikumos Nr.726.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Izpildīts

Grozījumi MK noteikumos Nr.726 apstiprināti Ministru kabinetā
2014.gada 25.februārī

4

30.04.2014.

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti atbilstoši MK noteikumos par
aktivitātes ieviešanu nosacījumiem

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Izpildīts

Ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta izsludināta 2014.gada
22.aprīlī.

6

30.06.2014.

Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu ar 3.1.5.1.1.aktivitātes "Ģimenes
ārstu tīkla attīstība" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma
saņēmējiem.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Izpildīts

Visi līgumi ar CFLA par projektu īstenošanu noslēgti.

30.12.2014.

Nodrošināta Nacionālā veselības dienesta centralizēto 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.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Atklāta konkursa Nr.VM NVD 2013/31 „Ārstniecības procesa
nodrošināšanai nepieciešamo medicīnisko ierīču un aprīkojuma
iegāde primārās veselības aprūpes ārstu praksēm" rezultātā
2014.gada 10.septembrī pieņemts lēmums par līgumu slēgšanu 40
iepirkumu daļās. 9 iepirkumu lotes tiks pārkonkursētas. Tiek
gatavotas tehniskās specifikācijas, skaņotas ar ģimenes ārstu
asociācijām.
Sarunu procedūras Nr.VM NVD 2014/11 ERAF "Sarunu procedūra
Primārās veselības aprūpes ārstu praksēm nepieciešamo mēbeļu
iegāde" ietvaros ar abiem pretendentiem noris pārrunas, pretendentam
līdz 30.10.2014 jāiesniedz precizētais piedāvājums. Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

31.01.2014.

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos
Nr.642 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti „Neatliekamās medicīniskās
palīdzības attīstība””, paredzot piešķirtā virssaistību finansējuma pārdali
citām aktuālām aktivitātēm.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Izpildīts

Grozījumi MK noteikumos Nr.642 apstiprināti Ministru kabinetā
2014.gada 28.janvārī

4

3

Izsludināta ceturtā
projektu
iesnieguma atlases
Līgumu
noslēgšana ar
ceturtās projektu
iesniegumu atlases
kārtas finansējuma
saņēmējiem

Atbildīgā
amatpersona

10.04.2014.

3

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

3.13.
Cits

3.14.

Nodrošināta
Nacionālā
veselības dienesta
centralizēto
iepirkumu
veikšana

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
MK noteikumu Apstiprināti MK
4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi
grozījumi
par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma
3.1.5.2.aktivitāti „Neatliekamās medicīniskās
palīdzības attīstība””.

12

1

14

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

3.15.

Pasākums

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

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

3.16.

Ar Finanšu ministriju saskaņota un Ministru
kabinetā apstiprināta veselības aprūpes
nozares budžeta bāze 2015.-2017.gadam.

3.17.

3.18.

Informatīvā ziņojuma par Pamatnostādņu
„Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un
programmas „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē 2006.-2015.gadam”
īstenošanu 2010. – 2011.gadā izstrāde.

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

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

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.08.2014.

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

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Izstrādāts MK noteikumu projekts, beigusies publiskā apspriešana.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

Nozares
1
pamatbudžeta
bāzes izstrāde un
saskaņošana ar FM

31.01.2014.

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2015.-2017.gadam, kas ir pamats
likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" izstrādei.

V.Skudra

BID

Izpildīts

2015.-2017.gada budžeta bāze saskaņota ar Finanšu ministriju
28.02.2014.
Apstiprināta Ministru kabinetā 18.03.2014 (protokols Nr.17, 44.§)

Valsts
pamatbudžeta
bāzes 2014.-2016.
gadam
apstiprināšana MK
sēdē

3

05.03.2014.

3

30.07.2014.

Izvērtēta pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un
programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam”
īstenošana 2010. un 2011.gadā, apzināta situācija par nodrošinājumu ar
cilvēkresursiem veselības aprūpē.

D.Brante

SPN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Informatīvais ziņojums sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

4

Izsludināts VSS

5

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Izsludināts VSS

8
3
5

Apstiprināts MK
MK sēdes
protokols

Atbildīgā
amatpersona

30.08.2014.

3

Publiskā
apspriešana
Apstiprināts MK

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152
"Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība".

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Informatīvais Izstrādāts projekts
ziņojums

8

Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem

5

Iesniegts VK

7

15

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

3.19.

3.20.

3.21.

Pasākums

Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu
„e-Veselība Latvijā” ieviešanu 2008.2013.gada 1.pusgadā un pamatnostādņu „eVeselība Latvijā” īstenošanas plāna 2008.2010.gadam ieviešanu iesniegšana Valsts
kancelejā.
Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi
2013.gada IV ceturksnī.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvais Iesniegts VK
ziņojums

Informatīvais Sagatavots un
ziņojums
iesniegts FM

Veikt izvērtējumu par farmaceitiskās aprūpes Informatīvais Izskatīts
pieejamību valsts teritorijā
ziņojums
Farmācijas jomas
(MK 28.05.2013. sēdes protokollēmuma
konsultatīvajā
(prot. Nr.32) 15.§ 2.punkts).
padomē
Iesniegts MK

3.22.

3.23.

4

Veikt Veselības ministrijas īstenotās
politikas kompensējamo medikamentu jomā
visaptverošu un detalizētu situācijas analīzi
un identificēt cēloņus pacienta piemaksas
pieaugumam (Valsts kontroles Revīzijas
ziņojuma revīzijas lietā Nr.5.1-2-3/2013
1.1.ieteikums).
Izstrādāti priekšlikumi par kardioloģisko
aprūpes kabinetu izvietojumu, nepieciešamo
aprīkojumu, ņemot vērā jau esošo
funkcionālās diagnostikas kabinetu
izmeklējuma iespējas.

Informatīvais Iesniegts Valsts
ziņojums
kontrolei

Informatīvā ziņojuma "Izvērtējums par
veselības aprūpi 2013.gadā" sagatavošana.

Informatīvais Sagatavots un
ziņojums
iesniegts MK

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās
veselības uzlabošana 2009.-2014.gadam"
īstenošanas gaitu no 2011.-2012.gadam.

Informatīvais Izstrādāts projekts
ziņojums
Saskaņošana ar
sociālajiem
partneriem, NVO
Iesniegts
izskatīšanai MK

1

3

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

L.Boltāne

SPN

Izpildīts

Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā”
ieviešanu 2008.- 2013.gadā un pamatnostādņu „e-Veselība Latvijā”
īstenošanas plāna 2008.-2010.gadam ieviešanu iesniegts 14.10.14.
VK.

E.Podviženko

SPN

Izpildīts

Atskaite par 2013.gada IV ceturksni ir iesniegta FM 07.01.2014.

30.04.2014.

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "e-Veselība Latvijā" ieviešanu.

05.01.2014.

Iegūta informācija par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu ieviešanas efektivitāti.

31.03.2014.

Sagatavoti priekšlikumi farmaceitiskās aprūpes pieejamības veicināšanai.

D.Arāja

FD

Izpildīts

Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā 2014.gada
10.maijā.

01.07.204.

Veikta situācijas analīze un ir identificēti cēloņi pacienta piemaksas
pieaugumam.

D.Arāja

FD

Izpildīts

Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kontrolē 2014.gada 17.jūnijā.

30.12.2014.

Atbilstoši Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam
2013.-2015.gadam izveidota darba grupa un darba grupas ietvaros izstrādāts
ziņojums un publicēts VM tīmekļa vietnē.

B.Kleina

VAD (VAON)

Izpildīts

Prioritāro veselības jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības)
veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādes ietvaros, piesaistot
Pasaules banku tiks veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
izvietojumu.

05.05.2014.

Atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam
3.pielikuma 2.3.1.2. apakšpunktam izvērtēta aktuālā situācija veselības
aprūpē, tai skaitā kvantitatīvie dati.

E.Podviženko
E.DompalmaLinuža

SPN

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 16.12.2014. iesniegts Valsts kancelejā.

30.09.2014.

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības
uzlabošana 2009.-2014.gadam" ieviešanu no 2011.-2012.gadam.

L.Boltāne

SPN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Informatīvais ziņojums sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

3
7

Informatīvais Sagatavots
ziņojums
ziņojums un
publicēts VM
tīmekļa vietnē

12

5

3.24.

3.25.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6
7

9

16

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

3.26.

Pasākums

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).

Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

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

Informatīvais Izstrādāts projekts
ziņojums
Izsludināts VSS

Ziņojumi

3.28.

Ziņojumi

Sagatavots
ziņojums par
horizontālo
prioritāšu
īstenošanu

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

ESFD (ESFIN)

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.

A.Tomsone

28.02.2014

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

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

8

30.08.2014.

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

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

9

30.09.2014.

Paaugstināt investīciju veselības nozarē efektivitāti un nodrošināt efektīvāku
plānošanu nākotnē. Sagatavots un apstiprināts ziņojums par Eiropas
Savienības fondu ieguldījumu darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.aktivitātē „Stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība” efektivitātes izvērtējumu.

N.Hamandikova

6
9

2

Sagatavoti 2
2
ziņojumi par
Eiropas Savienības
fondu līdzfinansēto
pasākumu un
aktivitāšu
ieviešanu
Apstiprināts ar
VM rīkojumu

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

01.09.2014.

5

Apstiprināts MK

3.27.

Veikt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu
veselības nozarē efektivitātes izvērtējumu.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

ESFD (ESFIN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Nav aktuāls

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Joprojām norisinās informatīvā ziņojuma saskaņošana ar Finanšu
ministriju un finansējuma saņēmēju, notiek diskusijas par
iespējamiem situācijas risinājumiem, tiks noteikts informatīvā
ziņojuma izstrādes termiņa pagarinājums atbilstoši Finanšu
ministrijas viedoklim.
Ņemot vērā, ka ziņojumam pievienots protokollēmums par papildus
valsts budžeta piešķīrumu, un šis jautājums ir skatāms Ministru
kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa
budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā
atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, provizoriski
jautājums varētu tikt atrisināts decembra beigās. Pasākums jāpārceļ
uz 2015.gada darba plānu.
Horizontālo prioritāšu ziņojums sagatavots un iesniegts par HP
atbildīgajām iestādēm 2014.gada 19.februārī.

Pirmais uzraudzības ziņojums (par 2013.gada II pusgadu) sagatavots
un iesniegts Vadošajai iestādei 10.02.2014. Otrais uzraudzības
ziņojums (par 2014.gada I pusgadu) sagatavots un iesniegts
Vadošajai iestādei 13.08.2014.

Ziņojums ir zaudējis aktualitāti. Šobrīd atbilstoši VM uzraudzības
procedūrai VM veic projektu funkcionālās atbilstības pārbaudes,
kuru mērķis pēc būtības sakrīt ar ziņojuma mērķi - izvērtēt attīstītās
infrastruktūras izmantošanas atbilstību projekta mērķim, novērtējot
projekta identificēto problēmu atrisināšanas pakāpi un sasniegtos
rezultātus, izvērtēt izveidotās infrastruktūras noslogojumu, projekta
ietvaros sasniegtus rezultātus utt., līdz ar to, tas dublē ziņojuma
mērķi. Funkcionālo pārbaužu ietvaros tiek izvirzīti ieteikumi arī ES
fonu vadības sistēmas un investīciju efektivitātes uzlabošanai.

17
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Nr.

Pasākums

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un
apstiprināšanu SAM 7.5.3."Atbalstīt
prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
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".

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

3.31.

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

3

31.03.2014.

Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu izvērtēšanai nepieciešamo
kritēriju izstrādi un apstiprināšanu

K.Karsa

Sagatavots un
iesniegts
informatīvais
ziņojums MK un
pieņemts
protokollēmums
par SAM 7.5.3.
uzsākšanu

3

31.03.2014.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi ātrākai SAM 7.5.3
ieviešanas uzsākšanai

A.Tomsone

30.09.2014.

Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu izvērtēšanai nepieciešamo
kritēriju izstrādi un apstiprināšanu

K.Karsa

30.11.2014.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes izstrādi SAM 7.5.3 ieviešanas
uzsākšanai

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Izpildīts

Pieņemti 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr. 666 "Noteikumi par
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā
atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas,
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" īstenošanu".

30.11.2014.

Veicināt pacientu līdzestību savas veselības saglabāšanā un slimību
profilaksē.

M.Petroviča
E.Pole

VAD (PVAN)

Izpildīts

Sadarbībā ar Labklājības ministriju tika izvērtēta iespēja sociālo
pakalpojumu saņemšanu sasaistīt ar profilaktiskām apskatēm pie
ģimenes ārsta. Atbilstoši pasākuma mērķim tika izvērtēti iespējamie
ieguvumi no šādas prasības, kā arī tās ietekme uz nepieciešamo
pakalpojumu pieejamību un papildus administratīvo slogu
iedzīvotājiem. Pēc izvērtējuma tika secināts, ka papildus prasību
iekļaušana tiesību aktos par veiktajām profilaktiskajām pārbaudēm,
lai saņemtu sociālos pakalpojumus, mazinātu pakalpojumu
pieejamību un izsauktu iedzīvotāju neapmierinātību par
administratīvajiem šķēršļiem pakalpojumu saņemšanai.

30.04.2014.

Veselības nozares politikas plānošanā tiks pielietota vienota un statistiski
ticamu rezultatīvo rādītāju sistēma.

K.Kļaviņa*

SPN

Izpildīts

* Par uzdevuma izpildi atbildīgā persona - E.Dompalma - Linuža.
Sagatavots ziņojums valsts sekretārei. Pasākums jāpārceļ
(jāturpina) uz 2015.gada darba plānu.

9

Izstrādāti MK
noteikumi par
SAM 7.5.3
ieviešanu

3.30.

Atbildīgā
amatpersona

Apstiprināti SAM
7.5.3 projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji
PUK

Apstiprināti SAM
7.5.3 projektu
iesniegumu
vērtēšanas kritēriji
UK

3.29.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Definēt izmeklējumus, tai skaitā
profilaktisko apskašu kopumu, un izvērtēt
iespējas tos iekļaut primārās aprūpes
sistēmā, sasaistot ar sociālo pakalpojumu
saņemšanas iespējām, lai nodrošinātu pareizu
lēmumu pieņemšanu par klientam
piemērotāko sociālo pakalpojumu sniegšanu
(Valdības rīcības plāna pasākums).

Izvērtējums

Iesniegts VS

Veselības nozares politikas novērtēšanas
(rezultatīvo rādītāju) sistēmas izveide,
budžeta rezultatīvo rādītāju pārskatīšana.

Priekšlikumi

Iesniegti
priekšlikumi VS

11

11

4

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

ESFD (ESFIN)

Nav aktuāls

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

2014.gada 13.martā kritēriji apstiprināti Pagaidu uzraudzības
komitejas atkārtotās rakstiskās procedūras ietvaros.

04.09.2014. MK ziņojuma projekts tika skatīts VSS.
Atbilstoši VSS (prot.nr.34., 21.§), 2.4.punktā nolemtajam
informatīvā ziņojuma projekts tika pārstrādāts MK noteikumu formā
un nosūtīts saskaņošanai TM un FM.
10.10.2014. noteikumu projekts tika nosūtīts atkārtotai saskaņošanai
TM un FM.
MK 21.10.2014. jautājuma izskatīšana atlikta uz nedēļu.
UK rakstiskajā procedūrā apstiprinājusi kritērijus 08.12.2014.
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Nr.

3.32.

3.33.

Pasākums

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

3.36.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Priekšlikumu sagatavošana par maksimālo
laika periodu, kādā pacientam nodrošināms
veselības aprūpes pakalpojums, un analīzes
veikšana par gaidīšanas rindu uz veselības
aprūpes pakalpojumiem veidošanās
iemesliem.

Priekšlikumi

Sagatavoti
priekšlikumi VS

12

30.12.2014.

Izstrādāti priekšlikumi par maksimālo gaidīšanas laiku veselības aprūpes
pakalpojuma saņemšanai.

Ē.Miķītis

VAD

Izpildīts

Palielināt ambulatoro pakalpojumu
pieejamību, vienlaicīgi izvērtējot dienas
stacionārā sniegtos pakalpojumus (Valdības
rīcības plāna pasākums).

Izvērtējums

Sagatavoti
priekšlikumi VS

11

30.11.2014.

Veikts izvērtējums par dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem un
palielināta ambulatoro pakalpojumu pieejamība.

Ē.Miķītis

VAD

Izpildīts

Izvērtēt Psihiatriskās palīdzības
likumprojekta izstrādes nepieciešamību.

Izvērtējums

Sagatavots
izvērtējums
sadarbībā ar PVO
ekspertiem un
iesniegts VS

30.12.2014.

Veikts izvērtējums par tiesisko regulējumu garīgās 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.

A.Jurševica

JN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
noteiktajā
termiņā

Veikt situācijas izpēti un analīzi farmācijas
nozares attīstības plāna izstrādei.

Izvērtējums

Veikta situācijas
izpēte un analīze

30.12.2014.

Veicināt farmaceitiskās aprūpes harmonisku iekļaušanos primārās veselības
aprūpes sistēmā un uzlabot farmaceitiskās aprūpes kvalitāti.

J.Zvejnieks

FD

Izpildīts

Jauno politikas iniciatīvu iesniegšana FM un
Pārresoru koordinācijas centrā, plānojot
veselības aprūpes budžeta maksimāli
pieļaujamo izdevumu apjomu 2015.2017.gadam .

Informācija

Apkopoti no
iestādēm saņemtie
līdzekļu
pieprasījumi JPI,
iesniegti
izvērtēšanai VAD,
SVD un SPN

2

30.05.2014.
(provizoriski
atbilstoši MK
noteiktajam
budžeta
sagatavošanas
grafikam)

Informācijas iesniegšana lēmuma pieņemšanai par veselības aprūpes budžeta
attīstības izdevumu palielināšanu.

V.Skudra
K.Kļaviņa

BID,
SPN

Izpildīts

Līdzekļu
pieprasījumi JPI
iesniegti
izvērtēšanai
ministrijas vadībai

3

3.34.

3.35.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informācija par
papildus līdzekļu
pieprasījumu JPI
2015.-2017.gadam
iesniegta FM un
PKC

12

12

5

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.
840 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"", kas papildināti ar 168.7.apakšpunktu, kas
nodrošinās plānveida pakalpojumu rindu mazināšanos un samaksu
par lielo locītavu plānveida operāciju veikšanu atbilstoši katras
ārstniecības iestādes veiktā darba apjomam - viena pacienta
ārstēšanas tarifam par katru pacientu, nevis fiksētā maksājuma
ietvaros.
Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.
840 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra
noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"", kuros precizēta norma par dienas stacionārā
sniedzamiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
Panākta vienošanās ar PVO pārstāvniecības Latvijā vadītāju, ka
divgades līguma ietvaros PVO slēdz līgumu ar Resursu centru
cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” par esošās likumdošanas
psihiatrijas jomā izpēti un priekšlikumu izstrādi nepieciešamajām
likumdošanas izmaiņām (termiņš 2015.gada jūlijs). Pasākums
jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.
Situācijas izpēte un analīze veikta Sabiedrības veselības
pamatnostādņu 2014. - 2020. un Primārās veselības aprūpes
attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādes ietvaros.
Atbilstoši spēkā esošajam budžeta grafikam (MK 12.03.2014
rīkojums Nr.113) ministrijām bija jāiesniedz jaunās politikas
iniciatīvas Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā līdz
š.g. 1.augustam. Ministrija ir izstrādājusi un atbilstoši nosacījumiem
iesniegusi jaunās politikas iniciatīvas (01.08.2014. vēstule Nr.0113FM-12.1/2751 un pēc tam iesniegti tehniski precizējumi pēc FM
norādījumiem ar 06.08.2014 vēstuli Nr.01-13FM-12.1/2803 un
28.08.2014 vēstuli Nr.01-13FM-12.1/3066).
Visas VM sagatavotās JPI ir iekļautas Finanšu ministrijas
sagatavotajā Informatīvajā ziņojumā, kurš 14.oktobrī tika izskatītas
MK sēdē.
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Cits

Sagatavotas
partnerības līguma
projekta sadaļas

8

30.08.2014.

Nodrošināt investīciju finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periodā.

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

20.06.2014. Eiropas Komisijā tika apstiprināts Partnerības līgums
Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada
plānošanas periodam Latvijā.

Cits

Sagatavotas
darbības
programmas
projekta sadaļas

8

30.08.2014.

Nodrošināt investīciju finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periodā.

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

Eiropas Komisijā 11.11.2014. apstiprināta darbības programma.

Cits

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

30.10.2014.

Nodrošināt VM procedūru izstrādi ES fondu 2014.-2020.gadam un vadības
un kontroles sistēmas apraksta VM sadaļu

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

Atbilstoši MK 07.10.2014 noteikumiem Nr.611 Veselības ministrija
noteiktajā termiņā (25.12.2014) ir nodrošinājusi procedūru aprakstu
aktualizāciju, attiecībā uz to, kā tiek nodrošināta ar Eiropas
Savienības fondu jautājumiem saistīto risku pārvaldība un kā tiek
īstenota ar Eiropas Savienības fondu jautājumiem saistītā
cilvēkresursu politika. Attiecībā uz pārējo procedūru izstrādi 2014.2020.gada ES fondu vadības un kontroles sistēmas izveidei, tās tiks
izstrādātas atbilstoši MK noteikumos noteiktajam termiņam - līdz
25.04.2015. Vadības un kontroles sistēmas apraksta VM sadaļa ir
sagatavota un iesniegta FM. Pasākums jāpārceļ (jāturpina) uz
2015.gada darba plānu.

Cits

Noturēta publiskā
apspriede ar
veselības nozares
biedrībām un
nodibinājumiem
par ES fondu
ieguldījumiem
2014.-2020.gadā
veselības nozarē

15.01.2014.

Nodrošināt partneru iesaisti ES fondu ieguldījumu 2014.-2020.gadā
veselības jomā plānošanā, lai nodrošinātu izvērtētu un saskaņotu investīciju
plānošanu

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN) Izpildīts

15.01.2014 organizēta publiskā apspriede ar veselības nozares
biedrībām un nodibinājumiem par ES fondu ieguldījumiem 2014.2020.gadā veselības nozarē.

Līgums

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

30.10.2014.

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

ESFD (ESFPIUN) Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Starpresoru vienošanās par ātrāk uzsākamo aktivitāti ir izstrādāta un
no abām pusēm saskaņota. Pārskata periodā notikusi papildus
starpresoru vienošanās, teksta saskaņošana un veikti precizējumi, kā
arī jauni ierosinājumi. No VM puses iesniegti priekšlikumi CFLA
septembrī. Šobrīd CFLA skaņo vienošanās projektu ar Vadošo
iestādi. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

10

3.37.
1

10

I.Baranova
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” lielā projekta ieviešana (atbilstoši
Eiropas Savienības Padomes Regulas (EK)
Nr.1083/2006 nosacījumiem)

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Procedūras

Noteikta lielā
projekta vērtēšanas
un uzraudzības
kārtība

Cits

Nodrošināta Lielā
projekta virzība
iesniegšanai
Eiropas Komisijā

ES fondu projektu funkcionālās pārbaudes

Cits

Veiktas 8 projektu
funkcionālās
pārbaudes

Sabiedrības izglītošanas kampaņa par vēža
profilakses nozīmīgumu.

Cits

Nodrošināta
sabiedrības
informēšana

6

Veselības ministrijas 2013.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

Cits

Izstrādāts projekts

5

Apstiprināts VM

6

Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par
ārstniecības atbalsta personu kompetenci
veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, kā
arī šo personu teorētisko un praktisko
zināšanu apjoma noteikšanu Ministru
kabineta noteikumos.

Cits

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

30.03.2014.

Nodrošināta iekšējās normatīvās bāzes (procedūras) papildināšana,
precizēšana, lai nodrošinātu SIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” īstenotā lielā projekta iesnieguma vērtēšanu un ieviešanas
uzraudzību.

A.Tomsone
I.Baranova

ESFD (ESFIN,
ESFPIUN)

Izpildīts

1. Procedūra P.11.9 „Eiropas Savienības fondu plānošanas
dokumentu grozījumu izstrāde un aktivitāšu plānošana, īstenošanas
uzraudzība un kontrole” apstiprināta ar VM rīkojumu Nr.45
2014.gada 2.aprīlī
2. Procedūras P.10.6 „Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu
un to grozījumu vērtēšana, apstiprināšana vai noraidīšana”
apstiprināta ar VM rīkojumuNr.38 2014.gada 14.martā.

30.04.2014.

Nodrošināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
sagatavotā lielā projekta pieteikuma izvērtēšana un virzība iesniegšanai un
apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

25.08.2014. projekta iesniegums iesniegts tālākai virzībai FM.
Jautājums tiek risināts kompleksi kopā ar 3.26.punktā noteikto
uzdevumu. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

12

30.12.2014.

Nodrošināt projektu uzraudzību saskaņā ar Veselības ministrijas 2013.gada
5.novembra rīkojumu Nr. 211 apstiprinātās procedūru „Eiropas Savienības
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektu īstenošanas kontrole”.

A.Tomsone
N.Hamandikova

ESFD (ESFIN,
ESFPIUN)

Veiktas 5 projektu funkcionālās pārbaudes. Pasākums jāpārceļ uz
2015.gada darba plānu.

12

30.12.2014.

Sabiedrības informēšanas sadarbībā ar NVD un SPKC, lai uzlabotu vēža
skrīninga atsaucības rādītājus.

O.Šneiders

KN

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā
Izpildīts

30.06.2014.

Nodrošināta VM faktiski sasniegto rezultātu salīdzinājums ar valdības
deklarācijā un VM darba plānā noteiktajiem rīcības virzieniem un
uzdevumiem.

O.Šneiders

KN

Izpildīts

Veselības ministrijas 2013.gada publiskais pārskats sagatavots un
apstiprināts.

31.08.2014.

Tiek izvērtēts ārstniecības atbalsta personu saraksts un to kompetenču
noteikšana.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Saistībā ar minētā uzdevuma izpildi notikušas vairākas sanāksmes ar
LĀPPOS. Uzdevuma izpilde kavējas, jo diskusijas turpinās un
konceptuāli lēmumi nav pieņemti. Pasākums jāpārceļ uz
2015.gada darba plānu.

31.12.2014.

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

B.Kleina

VAD (VAON)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Projekts tiek izstrādāts. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.

31.03.2014.

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

B.Kleina

VAD (VAON)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Pasākums tiks īstenots Tautsaimniecības mobilizācijas plāna
ietvaros. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

3

3.38.

3.39.

4

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461
"Noteikumi par neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas
pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma
sistēmas sagatavošanu un darbu valsts
apdraudējuma gadījumā".
Izstrādāt rīcības plānu trūkumu novēršanai,
lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības
slimnīcu darbu elektroenerģijas krīzes
situācijā.

Priekšlikumi valsts
sekretāram

8

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi

Cits

12

Sadarbībā ar
3
iesaistītajām
institūcijām
izstrādāts projekts

Informācija
iesniegta VK

4

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

30.04.2014.

Sadarbībā ar NVD un SPKC regulāri veikta sabiedrības informēšana
par valsts apmaksātajiem vēža skrīninga izmeklējumiem un
profilakses nozīmi savlaicīgas saslimšanas atklāšanai. Sabiedrībā
aktualizēta informācija par ārstniecības iestādēm, kurās ir iespējams
veikt dzemdes kakla vēža un krūts vēža diagnostiskos izmeklējumus.
Sabiedrība informēta par mobila mamogrāfa izbraukuma grafiku.
Aktualizēta informācija par ģimenes ārsta lomu iedzīvotāju veselības
profilaksē, tajā skaitā vēža savlaicīgā atklāšanā. Informatīvā
(reklāmas) kampaņa medijos plānota 4.ceturksnī.
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Z.Valtere

AKN

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Darbības
Paaugstināt iestādes darbības efektivitāti, tai skaitā mazinot administratīvo slogu un nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu
virziens Nr.4
Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanas
plāna izstrāde.

Plāns

4.1.

4.2.

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
izstrāde.

Iekšējās kontroles
sistēmas
pašnovērtējums
Plāna izstrāde un
apstiprināšana ar
VS rīkojumu

MK noteikumi Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

10

MK noteikumi Izstrādāts projekts

4.3.

4.4.

Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

4

Izstrādāts projekts
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

01.07.2014.

Pasākuma izpilde uzsākta 2013.gadā, lai ārstniecības 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.

I.Bradovska

30.09.2014.

Pasākums izriet no Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevuma: Nr.6, Nr.7 un Nr.8

01.10.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga 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.

4
5
7

6
6

Izpildīts

VM 28.11.2014. rīkojumu Nr.167 "Par darba plāna Veselības
ministrijas iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai apstiprināšanu".

VAD (VAON)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Ir izstrādāts MK noteikumu projekts. Saņemti priekšlikumi no LĀB,
LMA un LĀPPOS ārstniecības personu profesiju specialitāšu,
apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstam, kā arī ārstniecisko
un diagnostisko metožu sarakstam. Uzdevuma izpilde kavējas, jo nav
pieņemts lēmums par ierosināto izmaiņu ņemšanu/neņemšanu vērā.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Ir izstrādāts MK noteikumu projekts, kurš tika nosūtīts VI
precizēšanai. Saņemti priekšlikumi un labojumi MK noteikumu
projektam. Uzdevuma izpilde kavējas, jo, izvērtējot saņemtos
labojumus, secināms, ka atsevišķos gadījumos jautājumi nav
pietiekami izsvērti (piemēram, saistībā ar ārstniecības iestāžu
klasifikatora izveidi)vai arī ir pretrunas ar Ārstniecības likumu, līdz
ar to ir nepieciešams noteikumu projektu atkārtoti pārskatīt.
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

J.Zvejnieks

FD

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Šobrīd Farmācijas preču un medicīnisko ierīču darbā grupā tiek
skatīti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, kas
attiecas uz medicīniskām ierīcēm un ar ko groza Direktīvu
2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. Regulu (EK) Nr. 1223/2009, līdz ar
to grozījumus MK noteikumos Nr. 581 varēs izstrādāt tikai pēc šo
izmaiņu stāšanās spēkā. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.

7

Apstiprināts MK

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
MK noteikumu
2.augusta noteikumos Nr. 581 "Medicīnisko
grozījumi
ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas,
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās
uzraudzības kārtība".

Uzlabot VM iekšējās kontroles sistēmas darbību, balstoties uz
pašnovērtējuma rezultātiem.

11

Apstiprināts MK

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Ārstniecības iestāžu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
izstrāde.

30.11.2014.

9

6
7
8
10

22

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

4.5.

Pasākums

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā
izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju
apstiprināšanas un jaunu medicīnisko
tehnoloģiju ieviešanas kārtība".

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Publiskā
apspriešana
Izsludināts VSS

4

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

01.10.2014.

Pasākums izriet no Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā dotā uzdevuma Nr.17. Nr.18 un Nr.19.

I.Bradovska

VAD (VAON)

Izpildīts

MK noteikumu projekts pieņemts 27.01.2015. MK sēdē Nr.5, 37.§

31.05.2014.

Atbilstoši panāktai vienošanās ar Latvijas Patentbrīvo medikamentu
asociāciju un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju mazināt
zāļu ražotājiem administratīvo slogu jaunu zāļu reģistrēšanai un iekļaušanai
kompensējamo zāļu sarakstā,t.i maksājumu kopējo apmēru par zāļu
reģistrēšanu, pārreģistrēšanu, izmaiņu veikšanu reģistrācijas dokumentos,
gada maksu par zāļu un medicīnisko ierīču uzturēšanu kompensējamo zāļu
sarakstā. Tiks pildīts Konkurences padomes 2011.gada 1.februāra ziņojumā
minētais, ka atbildīgajai institūcijai ir jāizvērtē iespējas samazināt izmaksas
jaunu zāļu reģistrācijai un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū.

Ā.Kasparāns

BID

Izpildīts

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas
pakalpojumu cenrādis"" izskatīts un atbalstīts 02.09.2014 MK sēdē.

01.07.2014.

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas grafikā uzdotajam, Veselības
ministrija ir izvērtējusi MK noteikumos Nr.740 iekļautās normas par
stipendiju noteikšanas kārtību, kā arī sanāksmē vienojusies ar IZM, ka ir
nepieciešamas izmaiņas ārējā normatīvā aktā, iestrādājot precizējošus
norādījumus par nosacījumiem, kuri ir iekļaujami Augstākās izglītības
iestāde apstiprinātajā stipendiju piešķiršanas nolikumā (stipendiju
piešķiršanas reglamentācija iestādē, stipendiju fonda sadale pa studiju
programmām un studiju gadiem, kā arī stipendiju piešķiršanas komisijas
izveide un tās sastāvs). Tā kā IZM norādīja, ka viņu ierobežotās kapacitātes
dēļ šādus grozījumus 2014.gadā nevarēs veikt, VM apņēmās pati veikt
grozījumus, lai pilnībā izpildītu VK ieteikumu.

A.Strazdiņa

BID

Izpildīts

IZM sagatavotais noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par
stipendijām"" izsludināts VSS 14.08.14. (VSS 571). VM viedoklis
par noteikumu grozījumu nepieciešamību un konkrētiem
priekšlikumiem nosūtīts IZM ar 2013.gada 18.oktobrī. 2014.gada
29.augustā nosūtīts IZM atzinums, atbalstot noteikumu projekta
tālāko virzību un izsakot iebildumus. Saskaņā ar 26.09.2014. MK
sēdes protokollēmumu (45.§) normatīvā akta projektu izstrādā un par
tā tālāku virzību ir atbildīga tā ministrija vai institūcija, kuras
kompetencē ir attiecīgais normatīvais akts. Līdz ar to noteikumu
projekta iesniegšana MK ir IZM, nevis VM kompetence.

5
6

Apstiprināts MK

10

Grozījumi 2013.gada 17.septembra Ministru MK noteikumu Izsludināts VSS
kabineta noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts
grozījumi
Apstiprināts MK
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

2

Grozījumi 2004.gada 24.augusta Ministru
MK noteikumu Izsludināts VSS
kabineta noteikumu Nr.740 „Noteikumi par
grozījumi
stipendijām”.
Apstiprināts MK

3

5

4.6.

4.7.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

Ministrijas kompetencē esošo ES fondu
aktivitāšu ieviešanu regulējošo normatīvo
aktu sakārtošana saistībā ar eiro ieviešanu
Latvijā.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumu Apstiprināti MK
grozījumi

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

30.12.2014.

Nodrošināt MK noteikumu atbilstību 2012.gada 27.jūnija Ministra kabineta
rīkojuma Nr.282 (prot. Nr.30 42.§) ""Par ''Koncepciju par normatīvo aktu
sakārtošanu 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.44, MK noteikumos
Nr.642, MK noteikumos Nr.353.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plāniotajā
termiņā

Ņemot vērā, ka 1.3.2.3.aktivitātes "Veselības aprūpes un
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences,
prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana" ietvaros Veselības
ministrijas īstenojamā projekta
Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMTVA/001 „Veselības aprūpes un
veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla
tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” beigu termiņš ir
2014.gada 31.decembris, grozījumi MK noteikumos Nr.353 tiks
veikti pēc projekta noslēguma (2015.gada 1.pusgads), apvienojot
EURO grozījumus ar pēcprojekta MK noteikumu grozījumiem,
tādejādi mazinot administratīvo slogu. Pasākums jāpārceļ uz
2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

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

I.Mača

FD

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai
VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību un licencēto personu pienākumus

I.Mača

FD

Izpildīts

2014.gada 18.decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.
764 "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos
Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība"".

30.12.2014.

Lai konkretizētu Zāļu valsts aģentūras, kā arī ārstniecības personas,
farmaceita un pacienta pienākumus saistībā ar ziņojumu iesniegšanu par zāļu
blakusparādību - kaitīgu un nevēlamu organisma reakciju, ko izraisījusi zāļu
lietošana. Ziņojuma formas precizējums ātrāk palīdzēs identificēt riska grupas
zāles un sekmēs ātrāku zāļu blakusparādības izvērtējuma uzsākšanu.

I.Mača

FD

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi
Nr.590 "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra
noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība"".

30.07.2014.

Nodrošināta efektīvāka zāļu reklāmas uzraudzība. Mazināta zāļu reģistrācijas
apliecības turētāju (īpašnieku) ietekme zāļu izvēlē ārstniecībā. Veicināta zāļu
ražotājfirmu mārketinga izdevumu caurskatāmība.

S.Riekstiņa

FD

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumi
Nr.715
"Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos
Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir
tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"".

4.8.

4.9.

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

5
6

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

10

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Publiskā
apspriešana

4.10.

6
7

Izsludināts VSS
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
22.janvāra noteikumos Nr.47
"Farmakovigilances kārtība".
4.11.

Apstiprināts MK
MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi

7
10
4

Publiskā
apspriešana

5

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

4.12.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu
reklamēšanas kārtība un kārtībā, kādā zāļu
ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas
zāļu paraugus"(VSS-13).

MK noteikumu Publiskā
grozījumi
apspriešana
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

8
1
1
7
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

4.13.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

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

9

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība”.
Sagatavot informatīvo ziņojumu par
Pasākumu plānā administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes
pakalpojumu jomā iekļauto pasākumu izpildi

5

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

I.Mača

FD

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

MK noteikumu projekts ir izstrādāts un sagatavots izsludināšanai
VSS. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Veicināt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību pacientiem ar
hroniskām un smagām slimībām. Vienkāršotas administratīvās procedūras
kompensējamo zāļu cenu noteikšanai.

D.Arāja

FD

Izpildīts

Pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.652
"Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos
Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

01.11.2014.

Sagatavots un iesniegts informatīvais ziņojums par Pasākumu plānā
administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā iekļauto pasākumu
izpildi.

E.Podviženko
M.Petroviča
I.Bradovska
J.Zvejnieks

SPN
VAD (PVAN)
VAD (VAON)
FD

Izpildīts

Informatīvais ziņojums 2014.gada 5.novembrī iesniegts MK
(vēstules Nr.01-08.16/3812).

01.03.2014.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30`.panta I daļas prasība un
sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo
rādītāju plānu 2014.gadam.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID
ESFD (ESFIN)
SPN

Izpildīts

Informatīvais ziņojums iesniegts Valsts kancelejā 04.04.2014.
Saskaņā ar 20.06.2014. Ministru prezidenta rezolūciju informatīvais
ziņojums tika precizēts atbilstoši Finanšu ministrijas izvērtējumam
un 01.09.2014. ir nosūtīts Valsts kancelejai.

01.09.2014.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.1.panta II daļas prasība
un sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās
Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un
finansiālo rādītāju izpildi 2013.gadā.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID
ESFD (ESFIN)
SPN

Izpildīts

Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālajiem un darbības
rādītājiem 2013.gadā, pārvaldot valsts kapitālu" iesniegts Valsts
kancelejā 02.10.2014.

6

Apstiprināts MK

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

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.

6

Izsludināts VSS

11

Informatīvais Iesniegts MK
ziņojums

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, Informatīvais Iesniegts VK un
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
ziņojums
publicēts
daļu turētāja, finansiālajiem un darbības
ministrijas mājas
rādītājiem 2013.gadā, pārvaldot valsts
lapā
kapitālu” sagatavošana.

Departaments,
nodaļa

12

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Publiskā
apspriešana

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, Informatīvais Informatīvais
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
ziņojums
ziņojums iesniegts
daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju
Valsts kancelejā
plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts
un publicēts
kapitālu” sagatavošana.
ministrijas mājas
lapā

Atbildīgā
amatpersona

30.12.2014.
10

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

11

3

9

25

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

4.18.

4.19.

4.20.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību, Informatīvais Iesniegts VK un
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
ziņojums
publicēts
daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju
ministrijas mājas
plānu 2015.gadam, pārvaldot valsts
lapā
kapitālu” sagatavošana.

12

30.12.2014.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30`.panta I daļas prasība un
sagatavots Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo
rādītāju plānu 2015.gadam.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID,
ESFD (ESFIN),
SPN

Nav aktuāls

Ar Ministru prezidentes 24.11.2014. rezolūciju Nr.12/2014-JUR258,2011-Jur-2 uzdevums atcelts.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Informatīvais Iesniegts zināšanai
realizētiem valsts galvoto aizdevumu
ziņojums
MK
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”
Informatīvo ziņojumu „Par kapitālsabiedrību, Informatīvais Divi informatīvie
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
ziņojums
ziņojumi iesniegti
daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju
VK un publicēti
plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts
VM mājas lapā
kapitālu” sagatavošana.

12

30.12.2014.

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

L.Roze

BID

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

Informatīvais ziņojums tiek izstrādāts. Pasākums jāpārceļ uz
2015.gada darba plānu.

12

30.12.2014.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību 30`.panta I daļas prasība un
sagatavoti informatīvie ziņojumi par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo
rādītāju izpildi 2013.gadā un plānu 2014.gadā.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID
ESFD (ESFIN)
SPN

Izpildīts

Šis pasākums ir jāsvītro, jo dublē pasākumus 4.17. un
4.16.pasākumu

9

26

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

4.21.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izvērtēt iespēju noteikt, kurām institūcijām
ārstniecības iestādes informāciju var sniegt
par maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām
bezmaksas. Veicamais pasākums neskars to
statistiku, kura tiek nodrošināta saskaņā ar
Valsts statistiskās informācijas programmu.

Izvērtējums

Veikts izvērtējums
un sagatavoti
priekšlikumi VS

Izvērtēta iespēja samazināt audu un orgānu
ieguves un uzglabāšanas centra, ārstniecības
iestāžu asins kabineta un asins sagatavošanas
nodaļas atbilstības novērtēšanas ZVA
maksas pakalpojuma cenu.

Izvērtējums

Veikts izvērtējums
un sagatavoti
priekšlikumi VS

7

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

01.07.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevumam izvērtēta iespēja noteikt, kurām institūcijām ārstniecības
iestādes informāciju var sniegt par maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām
bezmaksas.

E.Podviženko

SPN

Izpildīts

Tika veikts izvērtējums un informācija tiks iekļauta informatīvajā
ziņojumā Valsts kancelejai.

01.09.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevumam izvērtēta iespēja samazināt pasākumā minētā ZVA maksas
pakalpojuma cenu.

Ā.Kasparāns
A.Valdmane
I.Bradovska

BID
VAD (ĀKN,
VAON)

Izpildīts

Iespēja izvērtēta, ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 3.maija
noteikumu Nr.333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie
izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” noteiktās prasības.
Tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra
noteikumos Nr.873 „Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu
cenrādis”, kas stājās spēkā 2014.gada 5.septembrī. Veicot
izvērtējumu konstatēts, ka maksas pakalpojuma cenu šobrīd nav
iespējams samazināt, jo jau šobrīd noteiktā cena nenosedz visas
pakalpojuma faktiskās izmaksas. Līdz ar to, lai segtu izveidojušos
deficītu, ZVA 2014. un 2015.gada budžetos iestrādāti iepriekšējo
gadu atlikumi 71 144 eiro apmērā – audu, šūnu un orgānu ieguves un
izmantošanas vietu, asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un
Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai.

30.06.2014.

Iegūt viedokli. Izstrādāti priekšlikumi iekšējā audita funkcijas pilnveide.

S.Zaharāne

AKN

Izpildīts

Veikta auditēto institūciju un
struktūrvienību aptauja un, pamatojoties uz saņemtajiem
ierosinājumiem iekšējā audita funkcijas pilnveidei, aktualizēta un ar
VM 10.07.2014 rīkojumu Nr.84 apstiprināta procedūra P.7.3
"Iekšējā audita plānošana", un sagatavots VM rīkojuma projekts par
iekšējā audita sistēmas un procedūras P.8 "Iekšējā audita pārskati"
pilnveidi.

Uzdevuma
izpilde
neiekļaujas
plānotajā
termiņā

1.Informatīvais ziņojums par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas
rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. –
2013.gadam) vienoto rīcību „Garīgā veselība un labklājība” (MHWB) ir apstiprināts 28.01.2014. MK sēdē (protokols Nr.6 26.§, TA3837).
2. 13.03.2014. VSS sēdē tika izsludināts
MK noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada
18.maija noteikumos Nr.464 (protokols Nr.10 22.§, VSS-223).
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

Izpildīts

Veikta 2014.gada 1., 2. un 3.ceturkšņa budžeta atskaišu izvērtēšana
un analīze, organizētas sarunas ar kapitālsabiedrību valdēm.

Izpildīts

Visu kapitālsabiedrību biznesa plāni ir aktualizēti. Turpmākā
kapitālsabiedrību uzraudzības procesa pilnveide notiks saskaņā ar
Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības
likumu, kas pieņemts 16.10.2014. Pasākums jāpārceļ (jāturpina)
uz 2015.gada darba plānu.

4.22.

Veikt auditēto institūciju un struktūrvienību
aptauju.

Cits

Izstrādāti
priekšlikumi

Nodrošināta ārvalstu finanšu instrumentu
finansējuma piesaiste un nepieciešamais
valsts budžeta līdzfinansējums (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 uzraudzība.

Cits

Iesniegts zināšanai
MK

12

30.12.2014.

Papildus finanšu resursu piesaiste veselības nozarei.

I.Andersone
E.Praudiņa

BID

Stratēģiju un biznesa plānu vērtēšana
atbilstoši kapitālsabiedrību faktiskajiem
darbības rezultātiem.

Cits

Ceturkšņa
operatīvo budžeta
atskaišu
izvērtēšana un
analīze

12

30.12.2014.

Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana veselības aprūpes
iestādes, kurās kapitāldaļu turētāja ir ministrija.

A.Rengarte

ESDF (ESFIN)

6

4.23.

4.24.

4.25.

Stratēģiju un
biznesa plānu
aktualizācijas
nodrošināšana

5

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

31.05.2014.

27

Stratēģiju un biznesa plānu vērtēšana
atbilstoši kapitālsabiedrību faktiskajiem
darbības rezultātiem.

Nr.

Pasākums

4.25.

Veselības
2014.gada
plāna veselības
izpilde aprūpes
Veselības
aprūpesministrijas
pakalpojumu
kvalitātesdarba
uzlabošana
iestādes, kurās kapitāldaļu turētāja ir ministrija.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Priekšlikumu
sagatavošana
kapitālsabiedrību
uzraudzības
procesa pilnveidei

4.26.

4.27.

4.28.

Neplānotie uzdevumi
Izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma
projektu "Par Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta un Slimību profilakses un
kontroles centra reorganizāciju".

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

30.06.2014.

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

Izpildīts

Turpmākā kapitālsabiedrību uzraudzības procesa pilnveide notiks
saskaņā ar Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
pārvaldības likumu, kas pieņemts 16.10.2014. Pasākums jāpārceļ
(jāturpina) uz 2015.gada darba plānu.

30.12.2014.

Rīkojuma mērķis NMPD neraksturīgo uzdevumu nodot SPKC.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Sagatavots MK rīkojuma projekts un izsludināts 24.07.2014. VSS688. Organizētas vairākkārtējas sanāksmes par turpmāko
reorganizācijas gaitu. Rīkojuma mērķis NMPD neraksturīgo
uzdevumu nodot SPKC. Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba
plānu.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
MK noteikumu Izstrādāts projekts
2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330
grozījumi
"Vakcinācijas noteikumi"
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

9

30.12.2014.

Grozījumi paredzēs 12 gadus vecas meitenes vakcinēt pret cilvēka papilomas
vīrusu, izmantojot 2 vakcīnas devas līdzšinējo 3 devu vietā.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

MK noteikumu projekts pieņemts 27.01.2015. MK sēdē Nr.5, 35.§

Izstrādāt Veselības ministrijas 2014.gada
30.jūlija rīkojumu Nr.94 "Par
zobārstnieciskās aprūpes un mutes veselības
saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanas
organizatoriski metodisko pasākumu
funkcijas izpildes nodošanu Slimību
profilakses un kontroles centram un
Nacionālajam veselības dienestam"

7

30.07.2014.

VM rīkojuma mērķis VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
neraksturīgās funkcijas mutes veselības veicināšanas jomā nodot SPKC un
NVD.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

Sagatavots un pieņemts Veselības ministrijas 2014.gada 30.jūlija
rīkojums Nr.94 "Par zobārstnieciskās aprūpes un mutes veselības
saglabāšanas un pieejamības izvērtēšanas organizatoriski metodisko
pasākumu funkcijas izpildes nodošanu Slimību profilakses un
kontroles centram un Nacionālajam veselības dienestam".

30.12.2014.

Precizēt noteikumos reģistrējamo slimību sarakstu un veikt citus
redakcionālus grozījumus.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

Izpildīts

MK noteikumu projekts izsludināts 15.01.2015. VSS (VSS - 42).
Pasākums jāpārceļ uz 2015.gada darba plānu.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7
"Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
4.29.

ESDF (ESFIN)

7

Cits

Cits

Izsludināts VSS

6

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

A.Rengarte

Apstiprina
ministrs

MK noteikumu Izstrādāts projekts
grozījumi
Publiskā
apspriešana

10
12

11

12

28

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāna izpilde

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Darbības
Izstrādāt darbības programmu veselības nozarei Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises nodrošināšanai
virziens Nr.5
Sagatavot parakstīšanai Eiropas Komisijas
MK noteikumi Eiropas Komisijas
12
30.12.2014. Tiek stiprināta Līgumslēdzēju pušu pirktspēja un nodrošināta taisnīga pieeja
un ES dalībvalstu Medicīnisko pretlīdzekļu
un ES dalībvalstu
medicīniskiem pretlīdzekļiem, ko izmanto nopietnu pārrobežu veselības
kopīgā iepirkuma nolīgumu.
Medicīnisko
apdraudējumu gadījumos.
pretlīdzekļu
kopīgais iepirkuma
nolīgums iesniegts
5.1.
apstiprināšanai
MK

Latvijas prezidentūras ES Padomē triju
valstu (trio) 18 mēnešu darba programmas
veselības daļas precizēšana un galīgās
versijas sagatavošana un iesniegšana Latvijas
prezidentūras ES Padomē Sekretariātam.

Cits

Sagatavota
Prezidentūras Trio
darba programmas
veselības sadaļas
galīgā versija un
iesniegta Latvijas
prezidentūras ES
Padomē
Sekretariātam

Latvijas prezidentūras ES Padomē sešu
mēnešu darba programmas veselības daļas
sagatavošana un iesniegšana Latvijas
prezidentūras ES Padomē Sekretariātam, t.sk.
Latvijā notiekošo Veselības ministrijas
kompetencē esošo prezidentūras pasākumu
kalendāra sagatavošana.

Cits

Sagatavots
Prezidentūras sešu
mēnešu darba
programmas
veselības sadaļas
projekts, t.sk.
Latvijā notiekošo
VM kompetencē
esošo
prezidentūras
pasākumu
kalendārs

Latvijas prezidentūras ES Padomē budžeta
veselības sadaļas projekta sagatavošana.

Cits

Sagatavota
Prezidentūras
budžeta veselības
sadaļa

Cits

Sagatavots
dienesta pārbaudes
ziņojums un
dienesta pārbaudes
lieta.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Neplānotie uzdevumi
Dienesta pārbaude par Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/
IPIA/VSMTVA/001 ietvaros konstatētajām
5 neatbilstībām.

Veselības nozares tiesiskajai regulācijai
izstrādāto normatīvo aktu sistematizācija un
Likumu kartes izstrāde.

Cits

Izstrādāta Likumu
karte

5

9

10

10

5

Pasākuma
izpildes statuss
(3.ceturksnis)

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Informācija par pasākuma izpildi/ar pasākuma izpildi saistītās
problēmas

L.Pauliņš

ELSSD

Izpildīts

Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretlīdzekļu
kopīgais iepirkuma nolīgums apstiprināts ar MK 17.06.2014.
noteikumiem Nr.314 "Par Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma
nolīgumu" (prot Nr.33, 50.§).
Latvijas Republikas vārdā
Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu Medicīnisko pretlīdzekļu
kopīgais iepirkuma nolīgumu parakstījis Veselības ministrijas valsts
sekretārs R.Muciņš EPSCO sanāksmes laikā 20.06.2014.

31.05.2014.

Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas
kompetencē esošo jautājumu iekļaušana prezidentūras 18 mēnešu darba
programmā. Trio 18 mēnešu darba programma jāapstiprina ES Vispārējo
lietu padomē 2014.gada jūnijā.

A.Raboviča

ELSSD

Izpildīts

Trio 18 mēnešu darba programma apstiprināta ES Vispārējo lietu
padomē 2014.gada 24.jūnijā.

30.09.2014.

Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas
kompetence esošo pasākumu operatīva sagatavošanās un norise, kā arī
Veselības ministrijas kompetencē esošo jautājumu iekļaušana prezidentūras
sešu mēnešu darba programmā. Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba
programma jāapstiprina MK 2014.gada septembrī, lai 2014.gada novembrī
un decembrī ar to varētu iepazīstināt ES institūcijas un dalībvalstis.

A.Raboviča

ELSSD

Izpildīts

Latvijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu darba programmas
projekts ir iesniegts Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariātam.
ĀM gatavo dokumentu iesniegšanai MK.

30.10.2014.

Nodrošināts Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības ministrijas
kompetencē esošo aktivitāšu finansējums.

A.Raboviča

ELSSD

Izpildīts

Aprēķini Prezidentūras budžetam 2015.gadam iesniegti Latvijas
prezidentūras ES Padomē Sekretariātam. ĀM gatavo dokumentu
iesniegšanai MK.

G.Stūrīte

AKN

Izpildīts

Dienesta pārbaudes 17.09.2014. ziņojums „Par dienesta pārbaudi par
Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.1DP/1.3.2.3.0/08/IPIA/VSMTVA/001 ietvaros konstatētajām 5
neatbilstībām” iesniegts VM valsts sekretāram un noformēta dienesta
pārbaudes lieta.

Z.Valtere

AKN

Izpildīts

Likumu karte ir pieejama VM Publiskās mapes apakšmapē "Likumu
karte".

10.10.2014.

30.05.2014.

Nodrošināt Ministru kabineta 2011.gada 8.marta protokola nr.14 21.§
4.punkta, kas nosaka, ka gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti
izdevumi valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā apmērā virs 85 latiem
(120,94 EUR), attiecīgā iestāde veic dienesta pārbaudi, izpildi.
Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai izstrādāta Likumu karte, kurā
sistematizēti normatīvie akti veselības nozares tiesiskajai regulēšanai.

