1
Veselības ministrijas 2012.gada darba plāns

Nr.

Darbības
virziens Nr.1

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Nevienlīdzības novēršana veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas uz veselību
Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības
uzlabošana 2012.-2014.gadā" ieviešanas plāna
projekta izstrāde un sabiedrības informēšana.

PPD

1.1.

Izstrādāts projekts

1

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO
Izsludināts VSS

3

MK noteikumi

1.3.

4 informatīvo ziņojumu sagatavošana par
Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi 1) par
2011.gada IV ceturksni; 2) 2012.gadā (par 3
ceturkšņiem).

1.4.

31.07.2012.

Izstrādāts pasākumu plāns, lai: 1)
attīstītu sabiedrībā balstītu garīgās
veselības aprūpes dienestu; 2) veicinātu
garīgās veselības uzlabošanā iesaistīto
institūciju sadarbību; 3) sekmētu
informētas un atvērtas sabiedrības
attīstību garīgās veselības jautājumos un
paaugstinātu profesionāļu izglītības
līmeni garīgās veselības jautājumos.

L.Seļakova
E.Pole

SPN, KN

01.04.2012.

Ietverts tiesiskais regulējums, lai
regulētu ar zālēm pildīta stenta
pielietošanu un šā pakalpojuma
pieejamību, precizētu ģimenes ārsta
māsas darba apjomu, kā arī precizētu
tiesību normas, kas regulē neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanu.

L.Eglīte E.Pole

VAD (VAON), KN

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

E.Podviženko

SPN

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

Grozījumu izstrāde MK 2006.gada
19.decembra noteikumos Nr. 1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība" un sabiedrības informēšana.

7

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK

3

Informatīvie
ziņojumi

Sagatavoti un iesniegti
FM informatīvie
ziņojumi

1

Informatīvo ziņojumu sagatavošana par
Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļauto
pasākumu ieviešanas gaitu 2011.gada IV
ceturksnī un 2011.gadā. Sabiedrības
informēšana par tīkla piedāvātajām iespējām
trūcīgajiem pacientiem.

Informatīvais
ziņojums

Sagatavots un iesniegts
LM informatīvais
ziņojums

1

20.01.2012.

Iegūta informācija par Sociālās drošības
tīkla stratēģijā iekļauto pasākumu
ieviešanas efektivitāti.

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības
uzlabošana 2009.-2014.gadā" īstenošanas
gaitu.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

1

30.04.2012.

L.Seļakova

SPN

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu
ieviešanu 2009., 2010.gadā.

3

1.2.

1.5.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts izskatīšanai
VK

4

4

7 10 05.01.2012.
05.04.2012.
05.07.2012.
05.10.2012.
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Veselības ministrijas 2012.gada darba plāns

Nr.

1.6.

1.7.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

2 informatīvo ziņojumu sagatavošana un
publicitāte: 1)Izvērtējums par veselības aprūpi
2011.gada IV ceturksnī un 2011.gadā kopā,
2)Izvērtējums par veselības aprūpi 2012.gadā
pirmajā pusgadā.

Informatīvie
ziņojumi

Sagatavoti un iesniegti
MK informatīvie
ziņojumi

2

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas
un tās ieviešanas plāna 2005.-2010.gadam
īstenošanu un sabiedrības informēšana.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

2

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

3

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības 2012.gada sarunu organizēšana.

Cits

1.8.

7

Iesniegts VK

5

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

5

2.1.

Departaments, nodaļa

05.02.2012.
05.07.2012.

Atbilstoši Latvijas Stratēģiskās attīstības
plāna 2010.-2013.gadam 3.pielikumā
iekļauto uzdevumu ziņojumā izvērtēta
aktuālā situācija veselības aprūpē, tai
skaitā kvantitatīvie dati, kā arī
informēta sabiedrība par paveikto
veselības aprūpes jomā.

E.Podviženko

SPN

31.05.2012.

Veikts izvērtējums par programmas
ieviešanu. Par izvērtējuma rezultātiem
informēta sabiedrība.

E.Podviženko
E.Pole

SPN, KN

01.07.2012.

Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas
skar pašvaldību intereses veselības
nozarē, nodrošināta sarunu
protokolēšanu, protokola saskaņošana un
parakstīšana.

I.Birzniece

SVD (SSN)

Izstrādāts atbilstoši Sabiedrības
veselības pamatnostādņu 2011.2017.gadam apakšmērķim – samazināt
saslimstību un mirstību no neinfekcijas
slimībām, mazinot riska faktoru
negatīvo ietekmi uz veselību. Samazināt
alkohola lietošanu jaunatnes grupā,
nelegālā alkohola ražošanu un
tirdzniecību.

L.MeļķePrižavoite

SVD (APN)

7

Samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazināt riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību
Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un
alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāna 2012.-2014.gadam
virzīšana izskatīšanai MK.
(pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

PPD

Projekta precizēšana pēc 2
sabiedriskās
apspriešanas
Izsludināts VSS

01.11.2012.

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

2.2.

Atbildīgā
amatpersona

6

Organizēta protokola
parakstīšana un
nosūtīšana VARAM un
FM
Darbības
virziens Nr.2

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sirds un asinsrites veselības uzlabošanas
rīcības plāna 2013.-2015.gadam izstrāde un
iesniegšana Ministru kabinetā. Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem un sabiedrības
informēšana.

PPD

10

Izstrādāts projekts

5

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem

6

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

01.11.2012. Samazināta saslimstība un mirstība no
sirds un asinsrites sistēmas slimībām,
mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi
uz veselību.
9
11

L.MeļķePrižavoite
E.Pole

SVD (APN),

KN

3
Veselības ministrijas 2012.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Grozījumu sagatavošana likumā "Par tabakas
izstrādājumu realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežošanu".

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Likums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK

2.4.

2.5.

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2010.gada 6. jūlija noteikumos Nr.608
"Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu,
kvalitātes nodrošināšanu un prasībām
sabiedrības informēšanai"" (saistībā ar
informatīvo zīmju ieviešanu).

MK noteikumi

9

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

1
4

Departaments, nodaļa

Grozījumi likumā nepieciešami, lai
precizētu tabakas izstrādājumu reklāmas
definīciju, lai neradītu pamatu dažādai
normas interpretācijai praksē; lai
aizliegtu smēķēt kazino un spēļu zālēs;
lai paredzētu pašvaldībām iespēju
saistošajos noteikumos noteikt papildus
smēķēšanas aizliegumus vai
ierobežojumus, piemēram, aizliegt
smēķēt uz balkoniem un lodžijām.

I.Liepiņa

SVD (APN)

28.12.2012.

Aktualizēti Nacionālās alkoholisma
ierobežošanas padomes uzdevumi.

L.MeļķePrižavoite

SVD (APN)

01.05.2012.

Nodrošināta Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2006/7/EK
(2006.gada 15.februāris) par peldvietu
ūdens kvalitātes pārvaldību un
Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu un
Komisijas Īstenošanas lēmuma
(2011.gada 27.maijs), ar ko saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2006/7/EK nosaka simbolu,
lai informētu sabiedrību par peldvietu
ūdens klasifikāciju un peldēšanās
aizliegumu vai ieteikumu nepeldēties
prasību ieviešana Latvijas Republikas
likumdošanā.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

6

Izstrādāts projekts

Atbildīgā
amatpersona

30.06.2012.

2.3.

Grozījumu veikšana Ministru kabineta
2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88
„Nacionālās alkoholisma ierobežošanas
padomes nolikums”.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

4
Veselības ministrijas 2012.gada darba plāns

Nr.

2.6.

2.7.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2004.
gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 354
„Noteikumi par būtiskajām prasībām
kosmētikas līdzekļiem un to uzraudzības
kārtību”

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2005.gada 11. novembra noteikumos Nr.847
"Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām
narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām
un prekursoriem"" un sabiedrības informēšana.

MK noteikumi

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

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekta par
uztura normām vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības
programmas īstenojošo izglītības iestāžu
izglītojamiem, ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem izstrāde un
sabiedrības informēšana.

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

3

Izsludināts VSS

1

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

Izstrādāts projekts

A.Segliņa

SVD (VVN)

30.06.2012.

Papildināts kontrolējamo narkotisko
vielu un psihotropo vielu saraksts ar 33
jaunām vielām, kuru ļaunprātīga
lietošana apdraud veselību.

A.Segliņa
E.Pole

SVD (VVN), KN

28.12.2012.

1.Diagnožu grupām tiks noteikts
darbnespējas lapas izsniegšanas
laikposms, kam tiks piemērota līdzšinēja
slimības pabalstu izmaksas kārtība. Ja
darbnespējas lapa konkrētās pacientam
izsniegta par ilgāku laika posmu,
slimības pabalsta apmērs procentuāli
samazinās. 2.Pagarināts laikposms, par
kuru tiek izsniegta darbnespējas lapa
slima bērna līdz 14 gadu vecumam
kopšanai un atbilstoši nodrošināta
slimības pabalsta piešķiršana un
izmaksāšanas.

A.Valdmane
E.Pole

VAD (ĀKN), KN

01.04.2012.

Atbilstoši deleģējumam Pārtikas aprites
uzraudzības likumā izstrādāti MK
noteikumi par uztura normām, lai
uzlabotu situāciju ēdināšanas jomā
noteiktās iestādēs.

I.Straume
E.Pole

SVD, KN

6

3

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

4

2.8.

2.9.

Departaments, nodaļa

Nodrošināta Padomes Direktīvas
2011/84/ES (2011.gada 20.septembris)
ar ko groza Direktīvu 76/768/EEK
attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai
tās III pielikumu pielāgotu tehnikas
attīstībai, prasību pārņemšana.

9

Izstrādāts projekts

Atbildīgā
amatpersona

30.10.2012.
4

Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs
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Nr.

2.10.

2.11.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Priekšlikumu izstrāde par mācību priekšmeta
„Veselības mācība” iekļaušanu vispārējās
vidējās un profesionālās izglītības mācību
programmās (pasākums iekļauts arī Valdības
rīcības plānā) un sabiedrības informēšana.

Cits

Priekšlikumi iesniegti
Izglītības un zinātnes
ministrijai

Normatīvo aktu izvērtēšana un priekšlikumu
sagatavošana par nepieciešamajiem
grozījumiem vai jauniem normatīvo aktu
projektiem, lai ierobežotu transtaukskābju
saturu pārtikas produktos. Sabiedriskā
apspriešana.

Cits

Izvērtēti normatīvie akti

Ieteikumu izstrāde narkotiku lietošanas
profilaksei izklaides vietās.

Cits

2.12.

2.13.

Informatīvais
ziņojums

SVD, KN

28.12.2012.

Izvērtēti normatīvie akti un
nepieciešamības gadījumā sagatavoti
priekšlikumi nepieciešamajiem
grozījumiem vai jauniem normatīvo aktu
projektiem, lai ierobežotu
transtaukskābju saturu pārtikas
produktos.

S.Kukliča
E.Pole

SVD (VVN), KN

01.05.2012.

Pasākums paredzēts Narkotisko un
psihotropo vielu un to atkarības
izplatības ierobežošanas un kontroles
pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam
paredzēto uzdevumu un pasākumu
plānā, kas vērsts uz narkomānijas un
narkotiku lietošanas profilaksi.

A.Egle

SVD (APN)

01.05.2012.

Pasākumu plāna ēnu ekonomikas
apkarošanai un godīgas konkurences
nodrošināšanai 2010.-2013.gadam
pasākums, lai izvērtētu iespējas
ierobežot elektronisko cigarešu
realizāciju, reklāmu un lietošanu, kā arī
piemērot akcīzes nodokli.

I.Liepiņa

SVD (APN)

Veikta normatīvā akta
projekta saskaņošana ar
NVO

12

3

Ieteikumus ievietot VM
mājas lapā
Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
elektroniskajām cigaretēm.

I.Straume
E.Pole

11

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

Izstrādāts projekts
Iesniegts izskatīšanai
MK

Departaments, nodaļa

Uzlabota bērnu un jauniešu informētības
un izpratnes līmenis par veselību.
Sagatavoti priekšlikumi par iespējām
stiprināt veselības mācības nozīmi
vispārējās vidējās un profesionālās
izglītības mācību programmās.

Sagatavots normatīvā
akta projekts (ja
nepieciešams)

1

Atbildīgā
amatpersona

10 01.10.2012.

8

Sagatavot ieteikumus
narkotiku lietošanas
profilaksei izklaides
vietās

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

4

3
4
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Nr.

2.14.

Darbības
virziens Nr.3

Pasākums

Apmācību organizēšana pašvaldību
deleģētajām kontaktpersonām veselības
veicināšanā un sabiedrības informēšana.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Cits

Plāns

3.1.

Darbības
virziens Nr.4

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

8

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

01.09.2012.

Noorganizētās apmācības pašvaldību
deleģētajām kontaktpersonām veselības
veicināšanā.

K.Grāvīte
E.Pole

01.08.2012.

Izstrādāts plāns mātes un bērna
veselības uzlabošanai, nodrošinot
plānotu, saskaņotu un koordinētu
pasākumu veikšanu.

I.Birzniece
E.Pole

01.09.2012.

Noteikts jaundzimušo reģistrā
iekļaujamās informācijas apjoms
atbilstoši valsts informācijas sistēmu
izveides un uzturēšanas prasībām.

I.Bradovska

VAD

15.12.2012.

Nodrošināta informācija bērnu vecākiem
un bērniem par bērnu drošību.

J. Feldmane
E.Pole

SVD (VVN), KN

KN

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

1

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem
un NVO
Izsludināts VSS

2

SVD (SSN),

KN

3

Iesniegts izskatīšanai
MK
Izstrādāts projekts

6

Izsludināts VSS

5

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

9

Traumatisma un mirstība no ārējiem nāves cēloņiem samazināšana
Trīs informatīvu kampaņu organizēšana par
bērnu drošības aktuāliem jautājumiem un
sabiedrības informēšana.

4.1.

Organizētas apmācības

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Mātes un bērna veselības uzlabošana, zīdaiņu mirstības samazināšana

Plāna izstrāde mātes un bērna veselības
uzlabošanai (2012.-2014.gadam) un
sabiedrības informēšana.

3.2.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvi
pasākumi

Kampaņa bērnu drošības
dienā 03.06.2012.
Kampaņa uzsākot skolu
septembrī 15.09.2012.
Kampaņa pirms
Ziemassvētkiem
15.12.2012.

6

9

12

7
Veselības ministrijas 2012.gada darba plāns

Nr.

Darbības
virziens Nr.5

5.1.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Iedzīvotāju saslimstības ar infekcijas slimībām samazināšana
Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam
projekta izstrāde un sabiedrības informēšana
par imunizācijas programmas tālākajām
iniciatīvām.

Grozījumu izstrāde Epidemioloģiskās drošības
likumā.

PPD

Apstiprināts MK

4

01.05.2012.

Izstrādāts Imunizācijas plāns 2012.2014.gadam, lai ierobežotu
vakcīnregulējamo infekcijas slimību
izplatīšanos. Informēta sabiedrība par
Imunizācijas programmas tālākajām
iniciatīvām.

D.Viļuma
E.Pole

SVD (EDN), KN

Likumprojekts

Izstrādāts projekts

4

01.11.2012.

D.Viļuma

SVD (EDN)

Iesniegts VSS

5

Precizētas institūciju funkcijas
infekcijas slimību izplatības
ierobežošanai, saistībā ar Slimību
profilakses un kontroles centra
izveidošanu 2012.gada 1.aprīlī.

20.12.2012.

Izstrādāts plāns tuberkulozes un plaušu
slimību ierobežošanai. Informēta
sabiedrība, iepazīstinot ar valsts
noteiktiem mērķiem tuberkulozes
ierobežošanai Latvijā.

G.Grīsle

SVD (EDN)

01.10.2012.

Precizēta un vienkāršota infekcijas
slimību reģistrācijas kārtība, precizētas
iesaistītās institūcijas.

D.Viļuma

SVD (EDN)

01.10.2012.

Noteikti masalu un masaliņu
pretepidēmijas pasākumi, lai novērstu to
izplatīšanās risku valsts teritorijā.

G.Grīsle

SVD (EDN)

5.2.

Iesniegts MK

VM rīkojums

5.3.

Tuberkulozes un plaušu slimību ierobežošanas
plāna 2013.-2015.gadam projekta izstrāde un
sabiedrības informēšana par sasniedzamajiem
mērķiem tuberkulozes ierobežošanai valstī.

MK noteikumi

5.4.

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

Ministru kabineta noteikumu izstrāde par
masalu un masaliņu pretepidēmijas
pasākumiem.
5.5.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

10

Izstrādāts projekts

9

Apstiprināts VM

Izstrādāts projekts

12

3

Iesniegts VSS

4

Apstiprināts MK
MK noteikumi

Izstrādāts projekts
Iesniegts VSS
Apstiprināts MK

9
3
4
9

8
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Nr.

Darbības
virziens Nr.6

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

01.07.2012.

Nodrošināta finanšu un cilvēkresursu
piesaiste veselības aprūpes sistēmai,
izvērtējot esošos cilvēkresursus, to
vecumu, struktūru, iekļaujot
rezidentūras jautājumus un jautājumus
par veselības nozares speciālistu
atalgojuma palielināšanu, nodrošinot
sociālās garantijas veselības aprūpes
nozares darbiniekiem, kā arī novēršot
ārstniecības personu personas kodu
publiskošanu.
Veikta analīze par nodrošinājumu ar
cilvēkresursiem veselības aprūpē.
Noteikts plānotais nepieciešamais
cilvēkresursu skaits veselības nozarē pa
profesiju veidiem līdz 2018.gadam.
Noteikti pasākumi cilvēkresursu
attīstībai veselības nozarē. Tai skaitā
noteikti pasākumi, lai nodrošinātu
vienmērīgu ģimenes ārstu prakšu
izvietojumu lauku teritorijās.

K.Kļaviņa
M.Petroviča
E.Pole

SPN,
VAD
(PVAN), KN

28.12.2012.

Nodrošināta efektīva veselības aprūpes
sistēmas resursu izmantošana,
izdevumu optimizācija un veselības
aprūpes sistēmas darbības ilgtspējība,
vienlīdzīga pieeja visiem Latvijas
iedzīvotājiem tiem veselības aprūpes
pakalpojumiem, par kuriem tiek maksāts
no valsts budžeta līdzekļiem, un
veicināta līdzsvarota veselības nozarē
strādājošo uzņēmējdarbības attīstība.
Veikta slimnīcu darbības rādītāju
analīze sekundārā stacionārā līmenī un
aprēķināta hospitalizāciju prognoze līdz
2018.gadam. Noteikts stacionāro
ārstniecības iestāžu tīkls laika periodam
līdz 2015.gadam. Izstrādāti priekšlikumi
par ārstniecības procesa uzlabošanu
slimnīcu un ambulatorajā sektorā, kas
pamatojas uz slimnīcu funkciju un

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana un resursu attīstība
Veselības aprūpes sistēmas cilvēkresursu
attīstības plāna 2013.– 2015.gadam izstrāde
un iesniegšana Ministru kabinetā.
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
NVO (pasākums iekļauts arī Valdības rīcības
plānā).

PPD

Izstrādāts projekts

3

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

4

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

7

6.1.

6.2.

Departaments, nodaļa

Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna
2013.-2015.gadam projekta izstrāde un
sabiedrības informēšana par veselības aprūpes
sistēmas tālākās attīstības mērķiem.
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
NVO (pasākums iekļauts arī Valdības rīcības
plānā).

PPD

Izstrādāts projekts

2

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

3

Iesniegts VSS

6

9

Nr.

Veselības aprūpes sistēmas attīstības plāna
PPD
Veselības ministrijas
2013.-2015.gadam
projekta2012.gada
izstrāde un darba plāns
sabiedrības informēšana par veselības aprūpes
sistēmas tālākās attīstības mērķiem.
Dokumenta veids
Saskaņošana ar sociālajiem partneriem un
(likums, MK
Pasākums
NVO (pasākums iekļauts arī Valdības rīcības noteikumi, PPD
plānā).
veids, cits)

28.12.2012.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Apstiprināts MK

Veselības apdrošināšanas sistēmas
koncepcijas izstrāde (pasākums ir iekļauts arī
Valdības rīcības plānā).

PPD

6.3.

6.4.

Likumprojekta "Par valsts budžetu
2013.gadam" sagatavošana.
Latvijas ES prezidentūras 2015.gadā
finansiālais nodrošinājums Veselības
ministrijas kompetences ietvaros.

Likums

12

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK

3

Likumprojekta
sagatavošana un
nosūtīšana FM

Nodrošināta efektīva veselības aprūpes
sistēmas resursu izmantošana,
izdevumu optimizācija un veselības
aprūpes sistēmas darbības ilgtspējība,
vienlīdzīga
pieeja un
visiem
Latvijas
Pasākuma mērķis
tā rezultatīvais
iedzīvotājiem
tiem veselības aprūpes
rādītājs
pakalpojumiem, par kuriem tiek maksāts
no valsts budžeta līdzekļiem, un
veicināta līdzsvarota veselības nozarē
strādājošo uzņēmējdarbības attīstība.
Veikta slimnīcu darbības rādītāju
analīze sekundārā stacionārā līmenī un
aprēķināta hospitalizāciju prognoze līdz
2018.gadam. Noteikts stacionāro
ārstniecības iestāžu tīkls laika periodam
līdz 2015.gadam. Izstrādāti priekšlikumi
par ārstniecības procesa uzlabošanu
slimnīcu un ambulatorajā sektorā, kas
pamatojas uz slimnīcu funkciju un
darbības rādītāju novērtējumu, slimnīcu
darbības makro analīzi un
starptautiskajiem pētījumiem.

31.03.2012.

Nodrošināta noteiktu valsts apmaksātu
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību sociāli mazaizsargāto
sabiedrības grupu locekļiem un tiem
iedzīvotājiem, par kuriem ieturēts
veselības nodoklis vai tie veic speciālas
iemaksas veselības jomas budžetā.
Izveidota veselības apdrošināšanas
sistēmas koncepcija.

28.12.2012.

Likumā "Par valsts budžetu
2013.gadam" sagatavota Veselības
ministrijas budžeta daļa. 2013.2015.gada budžetā iekļauts
finansējums, kas veselības aprūpes
nozares kompetences ietvaros
nepieciešams saistībā ar Latvijas ES
prezidentūras sagatavošanu 2013.2015.g.

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

I.Andersone

BID

I. Černušenko

BID
(sadarbībā ar ELSSN)
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Nr.

6.5.

Pasākums

Priekšlikumu sagatavošana, par
nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos
aktos vai jaunu normatīvo aktu izstrāde, lai
nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
pārņemšanu (pasākums iekļauts arī Valdības
rīcības plānā 25.1.).

Grozījumu Farmācijas likumā izstrāde.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Cits

Likums

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Nodrošināta Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2011/24/ES par
pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu
veselības aprūpē pārņemšana
nacionālajā regulējumā.

A.Krasovskis

VAD (VAON)

28.12.2012.

Precizēti likumā ietvertie termini,
precizētas institūciju funkcijas, noteikts
deleģējums MK izdot normatīvo aktu,
kas reglamentē farmakovigilances
kārtību, lai nodrošinātu
farmakovigilances sistēmas ieviešanu
atbilstoši Eiropas Padomes un
Parlamenta Direktīvai 2010/84/ES, kā
arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai Nr.2011/62, ar ko
groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz
to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē
nonāk viltotas zāles.

I.Mača

VAD (FN)

01.02.2012.

Noteikts deleģējums transplantācijai
paredzēto orgānu kvalitātes prasību
izstrādei.

I.Bradovska

VAD (VAON)

30.11.2012.

Normatīvajos aktos noteikts regulējums
par iespēju pārdot, dāvināt, mantot ārsta
praksi, ja prakses ārsts vēlas pārtraukt
praktizēšanu.

M.Petroviča
R.Osis

VAD (PVAN), JN

31.03.2012.

Precizēti 3.1.5.1.1. aktivitātes "Ģimenes
ārstu tīkla attīstība" ieviešanas
nosacījumi atbilstoši aktuālai situācijai.

A.Meimane

ESFD (ESFIN)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sagatavoti priekšlikumi
valsts sekretāram

11 30.11.2012.

Izstrādāts likumprojekts 3
Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

6.6.

6.7.

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par miruša
cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu
un orgānu izmantošanu medicīnā" izstrāde.

Grozījumu veikšana normatīvajos aktos par
ārsta prakses darbības tiesisko regulējumu.

Likums

Likumprojekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

1

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS

6.8.

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.9.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726
"Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība"".

MK noteikumi

11

Izstrādāts projekts

2

Apstiprināts MK

3
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Nr.

6.10.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268
"Noteikumi par ārstniecības personu un
studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa
profesionālās augstākās medicīniskās
izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā
un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu
apjomu".

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60
"Noteikumi par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

1

Iesniegts izskatīšanai
MK
Izstrādāts projekts

2

MK noteikumi

6.11.

1

4

Izsludināts VSS

6.12.

Noteikumu izstrāde par dzīva un miruša
cilvēka orgānu izmantošanu (pasākums
iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

MK noteikumi

6

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.13.

6.14.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.581
"Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības
novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un
tehniskās uzraudzības kārtība".

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899
“Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un
medicīnisko ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība” izstrāde un sabiedrības
informēšana par izmaiņām kompensējamo
zāļu sistēmā.

MK noteikumi

4

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

D.Roga

VAD (VAON)

01.03.2012.

Noteikts daudzprofilu ārstniecības
iestāžu laboratoriju akreditācijas
ieviešanas termiņa pagarinājums.

L.Eglīte

VAD (VAON)

01.08.2012.

Precizētas prasības neatliekamās
medicīniskās palīdzības pakalpojumu
sniedzējiem, noteiktas prasības mājas
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem,
noteiktas prasības dzemdībpalīdzības
sniedzējiem.

27.08.2012.

Noteikts tiesiskais regulējums attiecībā
uz dzīva un miruša cilvēka orgānu
izmantošanu.

I.Bradovska

VAD (VAON)

30.06.2012.

Nodrošināta Direktīvas 2011/100/ES
pārņemšana.

A.Krasovskis

VAD (VAON)

01.08.2012.

Racionalizēta ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas
sistēma, uzlabota pieejamība valsts
kompensējamām zālēm. Informēta
sabiedrība par veiktajiem grozījumiem
MK noteikumos.

D.Arāja E.Pole

VAD (FN), KN

8

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

Departaments, nodaļa

Uzlabot esošo tiesisko regulējumu
ārstniecības personu kompetenču
apgūšanas jomā.

7

Izstrādāts projekts

Atbildīgā
amatpersona

01.02.2012.

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

6

3
5
7

12
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Nr.

Pasākums

Informācijas sagatavošana Ministru kabinetam
par veselības aprūpes pakalpojumu
eksportspējas veicināšanu.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Cits

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts MK

4

6.16.

SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs" 49%
kapitāla daļu pārņemšana no pašvaldības
valsts īpašumā.

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai
MK

MK
Lūguma (MK
protokollēmumums protokollēmuma formā)
un rīkojums
par kapitāla daļu
nodošanu valstij
izteikšana Rīgas domei;

S.Pablaka

VAD (VAON)

30.09.2012.

Veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai nepieciešamo valsts
nekustamo īpašumu ieguldīšana
Veselības ministrijas padotības valsts
kapitālsabiedrību pamatkapitālā (kopā
14 kapitālsabiedrības) veicama saskaņā
ar Ministru kabineta 2011.gada 1.marta
sēdes protokollēmuma (Nr.13, 17.§)
3.punktā doto uzdevumu un katras
kapitālsabiedrības gadījumā lēmums tiek
pieņemts ar atsevišķu rīkojuma projektu.
Gala rezultātā LR Uzņēmumu reģistrā
tiek reģistrētas izmaiņas
kapitālsabiedrību pamatkapitālā.

R.Osis

JN

01.09.2012.

Pārņemt valsts īpašumā SIA "Rīgas
Hematoloģijas centrs" 49% kapitāla
daļas, lai SIA "Rīgas Hematoloģijas
centrs" pievienotu SIA "Rīgas Austrumu
klīniskā universitātes slimnīca" - pēc
MK rīkojuma pieņemšanas reģistrēt LR
Uzņēmumu reģistrā valsti Veselības
ministrijas personā kā SIA "Rīgas
Hematoloģijas centrs" 49% kapitāla daļu
īpašnieku.

K.Kravale

JN

10

5

6.17.
MK rīkojums par
kapitāla daļu
pārņemšanu valsts
īpašumā

8

Departaments, nodaļa

Nodrošināti pasākumi veselības aprūpes
pakalpojumu eksportspējas veicināšanai
saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada
22.novembra sēdes protokola Nr.68
2.punktā doto uzdevumu.

9

Reģistrēts UR

Atbildīgā
amatpersona

02.04.2012.

6.15.

Veselības aprūpes pakalpojumu
MK rīkojums un
nodrošināšanai nepieciešamo valsts
valsts kapitāla daļu
nekustamo īpašumu ieguldīšana valsts
turētāja pārstāvja
kapitālsabiedrību pamatkapitālā (vismaz 6 no
lēmums
14 - plānotās, VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīca "Ainaži"", VSIA ""Piejūras slimnīca",
VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca",
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs
"Vaivari"", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" un VSIA "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca", kā arī, iespējams,
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca", VSIA"Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs" un VSIA "Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca").

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs
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Nr.

Pasākums

SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs"
pievienošana SIA "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca".

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Valsts kapitāla daļu Valsts kapitāla daļu
turētāja pārstāvja turētāja pārstāvja
lēmums
lēmums

9

Pieteikums UR
6.18.

6.19.

Informatīvā ziņojuma un Ministru kabineta
protokollēmuma "Par SIA "Kuldīgas rajona
slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca"
valsts galvotā aizdevuma saistību izpildes
nodrošināšanu" izstrāde.

Informatīvais
ziņojums MK
protokollēmums

Izskatīts MK

Esošo steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu darbības izvērtēšana un priekšlikumu
izstrāde steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu optimālas darbības nodrošināšanai
(pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

Cits

Izstrādāti priekšlikumi

Normatīvo aktu sistēmas pilnveidošana, lai
uzlabotu pieejamību ģimenes ārsta praksei, tai
skaitā, izvērtējot iespēju pāradresēt ģimenes
ārsta praksei tās darba laikā Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumus,
gadījumos, kad pacientiem nav dzīvībai un
veselībai kritisks stāvoklis (pasākums iekļauts
arī Valdības rīcības plānā).

Cits

Sagatavoti priekšlikumu
par nepieciešamajiem
grozījumiem
normatīvajos aktos

K.Kravale

JN

30.02.2012.

Pieņemts lēmums par finansējuma
piešķiršanu SIA "Kuldīgas rajona
slimnīca" un SIA "Ludzas rajona
slimnīca" valsts galvoto aizdevumu
saistību nodrošināšanai.

I.Anderone

BID

Nodrošināta vienmērīgi pieejama
palīdzības sniegšana pacientiem, kuriem
ir trauma, pēkšņa saslimšana vai
hroniska slimības saasināšanās, kas
prasa steidzamu ārstniecības personu
iejaukšanos. Noteikts optimāls
steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu skaits, izvietojums, kā arī
pārskatītas prasības steidzamās
medicīniskās palīdzības punktu darbam.

K.Kļaviņa

SPN

Uzlabota ģimenes ārstu prakšu darbība,
panākot efektīvāku veselības aprūpei
paredzēto resursu izmantošanu.
Normatīvajos aktos noteikts, ka
pacientam ģimenes ārsta prakse
pieejama 8 stundas dienā.
Samazināts Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta izsaukumu skaits.

M.Petroviča

VAD (PVAN)

12 28.12.2012.

6.20.

6.21.

2

Departaments, nodaļa

SIA "Rīgas Hematoloģijas centrs"
pievienošana reorganizācijas procesā
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca" - rezultātā SIA
"Rīgas Hematoloģijas centrs" beidz
pastāvēt, iekļaujoties SIA "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca" sastāvā - gala rezultāts
reorganizācijas reģistrācija LR
Uzņēmumu reģistrā.

12

2

Atbildīgā
amatpersona

28.12.2012.

9

Reorganizācijas
reģistrācija UR

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

01.06.2012.
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Nr.

6.22.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Līgumu par projektu īstenošanu noslēgšana ar
3.1.5.1.1. aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība" otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas finansējuma saņēmējiem.

Cits

Atbalsts un kontrole par Nacionālā veselības
dienesta centralizēto iepirkumu veikšanu
3.1.5.1.1. aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība" finansējuma saņēmēju vajadzībām.

Cits

Atlasīti un apstiprināti
projekti

5

Noslēgti līgumi par
projektu īstenošanu

6.23.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

01.08.2012.

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

A.Meimane

ESFD (ESFIN)

28.12.2012.

Nodrošināta centralizēto iepirkumu
veikšana par datortehniku, biroja
tehniku un specializēto programmatūru,
kā arī par būvniecību un būvuzraudzību
1. un 2. kārtas projektiem.

J.Blaževičs

ESFD

Veikta e-Veselības attīstības, stacionārās
veselības aprūpes attīstības un
tālākizglītības projektu virskontrole,
pārbaudot projektu ikmēneša atskaites
un ievērojumu neatbilstību gadījumos,
ierosinot sanāksmes ar finansējumu
saņēmējiem.

A.Meimane

ESFD (ESFIN)

B.Kņigins

ESFD (ESFPIUN)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Veikti iepirkumi par
datortehniku, biroja
tehniku un specializēto
programmatūru

8

5

Veikti iepirkumi par
būvniecību un
būvuzraudzību 1.kārtas
projektiem

7

Veikts iepirkums par
tāmēšanas
pakalpojumiem 2.kārtas
finansējuma saņēmējiem

9

Augstās pakāpes Eiropas Savienības fondu
projektu virskontrole atbilstoši veselības
ministres rīkojumam.

Cits

Nodrošināta projektu
ieviešanas virskontrole

Eiropas Savienības fondu ieguldījumu
veselības nozares attīstībā efektivitātes
izvērtēšana.

Cits

Apstiprināta ieguldījumu
izvērtēšanas metodika

12 28.12.2012.

6.24.

6

28.12.2012.

6.25.
Sagatavots iekšējais
izvērtēšanas ziņojums

12

Sagatavots ziņojums valsts sekretāram
par Eiropas Savienības fondu
ieguldījumu veselības nozares attīstībā
izvērtēšanas rezultātiem.
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Nr.

Pasākums

Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Informatīvais
ziņojums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sagatavots ziņojums par
horizontālo prioritāšu
īstenošanu
Sagatavoti ziņojumi par
Eiropas Savienības
fondu ieviešanu

6.26.

Informatīvas
materiāls

6.27.

Informatīva materiāla ārstniecības personām
(ģimenes ārstiem, neirologiem) izstrāde par
arodslimības izraisošajiem faktoriem un
arodslimību savlaicīgu diagnostiku.

Informatīvais materiāls
ievietots VM mājaslapā
un nosūtīts
profesionālajām
asociācijām

Cits

Sagatavoti priekšlikumi
valsts sekretāram

6.28.

Priekšlikumu sagatavošana par maksimālo
laika periodu, kādā pacientam nodrošināms
veselības aprūpes pakalpojums (pasākums
iekļauts arī Valdības rīcības plānā 25.1.).

Darbības
virziens Nr.7

Departaments, nodaļa

30.08.2012.

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

B.Kņigins

ESFD (ESFPIUN)

11 01.11.2012.

Ārstniecības personām pieejama
informācija, arodslimību profilakses un
savlaicīgas diagnostikas nodrošināšanai.

J.Feldmane

SVD (VVN)

Ē.Miķītis

VAD

8

6

Atbildīgā
amatpersona

30.06.2012.

Izstrādāti priekšlikumi par maksimālo
gaidīšanas laiku veselības aprūpes
pakalpojuma saņemšanai.

01.06.2012.

Noteikts, ka ārstniecības atbalsta
personas un ārstniecības iestādē
strādājošās personas var apstrādāt
pacienta datus.

L.Seļakova

SPN

01.06.2012.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā iekļauta norma par personu
(ārstniecības personu, farmaceitu u.c.)
atbildību, ja tiek nepamatoti apstrādāti
pacienta dati veselības informācijas (eveselības) sistēmā.

L.Seļakova

SPN

Veselības aprūpes kvalitātes un drošības pilnveidošana, nozares datu kvalitātes uzlabošana

Grozījumu izstrāde Ārstniecības likumā.

Likumprojekts

7.1.

Grozījumu izstrāde Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā.
7.2.

2

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Likums

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6
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Nr.

7.3.

7.4.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Ministru kabineta noteikumu projekta
izstrāde: 1)par kārtību, kādā pieprasa
atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par
pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto
kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu un
kārtību, kādā novērtē pacientam radītā
kaitējuma apmēru, pieņem lēmumu par
atlīdzības izmaksu un izmaksā atlīdzību no
Ārstniecības riska fonda; 2)par Ārstniecības
riska fonda izveidošanas, uzkrāšanas un
administrēšanas kārtību; 3)par Ārstniecības
riska maksājuma apmēru un maksāšanas
kārtību un pastāvīga sabiedrības informēšana
par projekta virzību un mērķiem. Saskaņošana
ar sociālajiem partneriem un NVO.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu „Kārtība kā tiek
veikta cilvēku audu un šūnu ieguve, testēšana,
apstrāde, uzglabāšana un izplatīšana, atbilstoši
kvalitātes un drošības prasībām” izstrāde.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

3

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem
un NVO

3

Izsludināti VSS
Iesniegti izskatīšanai
MK

9

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

9

Izsludināts VSS

MK noteikumi

01.12.2012.

Atbilstoši Pacientu tiesību likumam tiks
noteikta kārtība, kādā pacienti varēs
pieprasīt atlīdzību par dzīvībai vai
veselībai nodarīto kaitējumu pēc
2012.gada 1.jūlija, kā arī par morālo
kaitējumu, un kārtība, kādā tiks
novērtēts pacientam radītā kaitējuma
apmērs, kā arī Ārstniecības riska fonda
izveidošanas, uzkrāšanas un
administrēšanas kārtība.

Ž.Zvaigzne
E.Pole

BID, KN

28.12.2012.

Noteikta kārtība cilvēka audu un šūnu
uzkrāšanai, uzglabāšanai un
izmantošanai.

A.Valdmane

VAD (ĀKN)

01.07.2012.

Zāļu kvalitātes kontroles (testēšana)
precizēšana, lai nodrošinātu zāļu
kvalitātes kontroli tirgus uzraudzības
programmas ietvaros, ko koordinē
Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāts, un
līguma, kas ir noslēgts ar Lietuvas un
Igaunijas zāļu aģentūrām par nacionālā
reģistrācijas procedūrā reģistrēto zāļu
apmaiņu un bezmaksas testēšanu
darbības ietvaros. Zāļu uzraudzības
stiprināšana.

I.Mača

VAD (FN)

10

Departaments, nodaļa

12

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK
7.5.

Atbildīgā
amatpersona

4

Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumu izstrāde Ministru kabineta 2007.
gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu
izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība".

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

4
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Nr.

7.6.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.304
"Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles
kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās
amatpersonas kvalifikācijas prasībām un
profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu
ražošanas uzņēmumam izsniedz labas
ražošanas prakses sertifikātu”.

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 ”Zāļu
reģistrēšanas kārtība".

MK noteikumi

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

6

Izsludināts VSS

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57
”Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un
zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām
prasībām”.

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu izstrāde, kas
reglamentē farmakovigilances kārtību.

MK noteikumi

6

Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK

28.12.2012.

Zāļu reģistrēšanas kritēriju precizēšana
saistībā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas Nr.2011/62, ar ko
groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz
to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē
nonāk viltotas zāles, ieviešanu.

I.Mača

VAD (FN)

28.12.2012.

Drošuma pazīmju noteikšana zāļu
marķējumā saistībā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas
Nr.2011/62, ar ko groza Direktīvu
2001/83/EK attiecībā uz to, kā novērst,
ka legālas piegādes ķēdē nonāk viltotas
zāles, ieviešanu.

I.Mača

VAD (FN)

28.12.2012.

Noteiktas farmakovigilances prasības,
lai ieviestu Eiropas Parlamenta un
Padomes 2010.gada 15.decembra
Direktīvu 2010/84/ES, ar kuru attiecībā
uz farmakovigilanci groza Direktīvu
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm
par zāļu lietošanas drošuma uzraudzību
un konstatētu jebkādas riska un
ieguvuma samēra izmaiņas.

S.Riekstiņa

VAD (FN)

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Izstrādāts noteikumu
projekts

VAD (FN)

12

Izstrādāts noteikumu
projekts

12

3
6
10

Departaments, nodaļa

I.Mača

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Atbildīgā
amatpersona

Ražošanas prasību noteikšana aktīvajām
vielām saistībā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas Nr.2011/62, ar ko
groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz
to, kā novērst, ka legālas piegādes ķēdē
nonāk viltotas zāles, ieviešanu.

12

Izstrādāts noteikumu
projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

28.12.2012.

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Izsludināts VSS

7.9.

6

Izsludināts VSS

7.7.

7.8.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Veselības informācijas sistēmā glabājamie
dati, to apstrādes un izsniegšanas kārtība"
izstrāde (pasākums iekļauts arī Valdības
rīcības plānā) un sabiedrības informēšana.

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2004.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.454
"Farmaceitu un farmaceitu asistentu
reģistrēšanas kārtība".

MK noteikumi

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

MK noteikumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746
"Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu
reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība".

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

7.11.

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

7.13.

1

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

Departaments, nodaļa

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 e- veselības
sistēmām.

L.Seļakova
E.Pole

SPN, KN

01.06.2012.

Noteikta kārtība, kādā farmaceiti un
farmaceitu asistenti tiek izslēgti no
reģistra, ja veic nepamatotu pacientu
datu apstrādi veselības informācijas (eveselības) sistēmā.

L.Seļakova

SPN

01.06.2012.

Noteikts, ka: 1)ārstniecības personai ir
tiesības izrakstīt gan elektronisku, gan
papīra recepti; 2)atcelts Nacionālā
veselības dienesta pienākums izsniegt
receptes, paredzot, ka veselības
informācijas (e-veselības) sistēma
izveidos (ģenerēs) recepti; 3)atcelts
aptieku pienākums sniegt Nacionālajam
veselības dienestam informāciju par
izsniegtajiem medikamentiem (zālēm).

L.Seļakova

SPN

01.06.2012.

1)Noteikts, ka reģistrā informāciju
neievada ārstniecības iestādes, bet to
veido (ģenerē) veselības informācijas (eveselības) sistēma. 2)Veikt grozījumus
Narkoloģisko pacientu reģistra kartē,
atbilstoši jaunajām EMCDDA prasībām;
grozīt Narkoloģisko pacientu reģistra
mērķi no statistiska uz ārstniecisku.

L.Seļakova
I.Šmate

SPN, SVD

7.12.

Izstrādāts projekts

Atbildīgā
amatpersona

01.06.2012.

7.10.

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

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

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas
apmācības sistēmu, pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības programmu saturu un
šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"
izstrāde.

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

7.16.

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

7.17.

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
izstrāde un sabiedrības informēšana.
Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde
par kārtību, kādā kompetenta valsts pārvaldes
iestāde ir atļāvusi izmantot pacienta datus
konkrētā pētījumā.

7.14.

7.15.

7.18.

Izstrādāts projekts

7.19.

L.Seļakova

SPN

2

29.02.2012.

Normatīvajā aktā noteikta pirmās
palīdzības sniegšanas apmācības sistēma
un pirmās palīdzības sniegšanas
apmācības programmu saturs.

B.Kleina

VAD

1

01.06.2012.

Noteikta kārtība, kādā ārstniecības
persona un ārstniecības atbalsta persona
tiek izslēgta no reģistra, ja veic
nepamatotu pacientu datu apstrādi
veselības informācijas (e-veselības)
sistēmā.

L.Seļakova

SPN

30.06.2012.

Izstrādāts jauns tiesiskais regulējums
ārstniecības personu sertifikācijai un
resertifikācijai.

I.Bradovska
E.Pole

VAD, KN

30.03.2012.

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

E.Podviženko

SPN

28.12.2012.

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

S.Riekstiņa

VAD (FN)

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

11

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

3
5

Izstrādāts noteikumu
projekts

4

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

Departaments, nodaļa

Noteikts, ka e-receptes sistēmā ievada
pieņemtos lēmumus par C sarakstā
iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču
lietošanu.

Izsludināts VSS

MK noteikumi

Atbildīgā
amatpersona

28.12.2012.

5

Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 ”Zāļu
reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu
ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas
zāļu paraugus".

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

9
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

7.22.

7.23.

7.24.

Izstrādāts projekts

10 28.12.2012.

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Uzlabota hroniski slimo pacientu
veselības aprūpe.
Samazināts pacientu uzturēšanās laiks
stacionārajā ārstniecības iestādē.
Nodrošināta iespēja saņemt savlaicīgu
medicīnisko palīdzību, tai skaitā
rehabilitācijas pakalpojumus, sava
veselības stāvokļa uzlabošanai un
atjaunošanai, līdz ar to mazinot
gadījumu skaitu, kad pacients var tikt
atkārtoti hospitalizēts.

A.Valdmane

VAD

Uzlabota ģimenes ārsta pacientu
sarakstā reģistrēto hronisko pacientu
uzraudzība un aprūpe.
Samazināts neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta izsaukumu skaits pie
hroniskiem pacientiem.

M.Petroviča
E.Pole

VAD (PVAN), KN

Mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanā
iesaistīto institūciju darbības izvērtēšana un
priekšlikumu izstrāde mājas aprūpes
pakalpojumu paplašināšanai (pasākums
iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

MK noteikumi

Ziņošanas sistēmas izveide, kuras ietvaros
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
sniedz informāciju ģimenes ārsta praksei par
izsaukumiem pie ģimenes ārsta pacientu
sarakstā reģistrētajiem pacientiem hronisku
slimību paasinājuma gadījumā, kā arī ģimenes
ārstu kvalitātes sistēmas pilnveidošana, lai
motivētu ārstus aprūpēt hroniskos pacientus
(pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

VM rīkojums

Stacionārajām ārstniecības iestādēm kvalitātes
kritēriju izstrāde un ieviešana, veicot
nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos
(pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

Cits

Izstrādāti priekšlikumi

12 28.12.2012.

Vērtēt slimnīcu darbības efektivitāti
atbilstoši noteiktiem kritērijiem.
Ieviesta sistēma, stacionārajās
ārstniecības iestādēs sniegto veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai.

B.Kņigins

ESFD (ESFPIUN)

Ministrijas kapitālsabiedrību kontroles
uzlabošanas, motivācijas mehānismu
identificēšana un izstrāde.

Cits

Nodrošināta ministrijas
kapitālsabiedrību
darbības uzlabošana

12 28.12.2012.

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

D.MūrmaneUmbraško
A.Meimane

BID

Veselības nozares politikas novērtēšanas
(rezultatīvo rādītāju) sistēmas izveide.

Cits

Izstrādāts projekts

K.Kļaviņa

SPN

7.20.

7.21.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

2

Apstiprināts rīcības
plāns

3

Apstiprina ministrs

28.12.2012.

3

30.04.2012.
4

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

7.25.

Darbības
virziens Nr.8

8.1.

8.2.

Pasākums

Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu "eVeselība Latvijā" īstenošanas plāna "2008.2010.gadam ieviešanu izstrāde un sabiedrības
informēšana par projekta ieviešanu.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Informatīvais
ziņojums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

9

28.12.2012.

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

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

L.Seļakova

SPN

Sabiedrības informēšana
Pasākumu veikšana pašvaldību lomas
palielināšanai iedzīvotāju veselības
veicināšanas darba organizēšanā.

Sociālās kampaņas organizēšana, lai skaidrotu
iedzīvotājiem neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta specifiku un sniegtu
informāciju par alternatīvām iespējām saņemt
medicīnisko palīdzību zvanot uz Ģimenes
ārstu konsultatīvo tālruni vai arī vēršoties pie
ģimenes ārsta.

Cits

Veikti pašvaldību
informēšanas pasākumi

Sociālā kampaņa
medijos

12 28.12.2012.

2

Sabiedrības informēšana par Eiropas
Savienības fondiem.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

Veselības ministrijas 2011.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

Cits

Apstiprināšana VM

29.02.2012.

12 31.12.2012.

8.3.

8.4.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

6

30.06.2012.

Veikti 5 reģionālie semināri pašvaldību
informēšanai un pašvaldību lomas
palielināšanai iedzīvotāju veselības
veicināšanas darba organizēšanā.
Vienkāršos saslimšana gadījumos,
iedzīvotāji saņem mediķu padomus,
zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo
tālruni vai arī vēršas pie ģimenes
ārstiem vai dežūrārstiem.

4 informatīvo pasākumu/publikāciju
realizācija.
Aktualizēta mājas lapas
esfondi.vm.gov.lv
Sagatavotas preses relīzes par būtiskiem
Eiropas Savienības fondu notikumiem
veselības nozarē.
Nodrošināta VM faktiski sasniegto
rezultātu salīdzinājums ar valdības
deklarācijā un VM darba plānā
noteiktajiem rīcības virzieniem un
uzdevumiem.

S.Kļaviņa

SVD (VVN)

E.Pole

KN

B.Kņigins

ESFD (ESFPIUN)

E.Pole

KN
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Nr.

Darbības
virziens Nr.9

9.1.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Veselības ministrijas un padotības iestāžu
iekšējo auditu Stratēģiskā plāna un 2013.gada
plāna izstrāde.

Plāns

Plāns

9.2.

9.4.

9.5.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Aktualizēta audita vide un, pamatojoties
uz risku novērtējumu, noteiktas
auditējamās prioritātes, resursi un plāns
auditu realizācijai.

S.Zaharāne

AKN

Darbības nodrošinājums un darbības spēju uzlabošana

ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu
ilgtermiņa plāna izstrāde.

9.3.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Veselības ministrijas pretkorupcijas pasākumu
plāna aktualizēšana, lai izpildītu korupcijas
novēršanas un apkarošanas programmu 2009.2013. gadam.

Plāns

Latvijas Republikas Veselības ministrijas,
Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas
un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas
partnerlīgums par vienotiem medikamentu un
medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti
iepērkamo medikamentu un medicīnas ierīču
aizdošanu (pasākums iekļauts arī Valdības
rīcības plānā).

MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumu projekta "Par
Latvijas Republikas Veselības ministrijas un
Moldovas Republikas Veselības ministrijas
līgumu par sadarbību veselības nozares un
medicīnas zinātnes jomā" izstrāde.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

12 30.12.2012.

Apstiprināts

12

Iesniegts FM un Valsts
kontrolē

12

Izstrādāts projekts

5

Apstiprināts

5

Iesniegts FM (Revīzijas
iestādē)

6

Aktualizēta plāna
projekts

3

Apstiprināts ar VM
rīkojumu

01.06.2012.

Pamatojoties uz risku novērtējumu
sniegta informācija Revīzijas iestādei
vienotās revīzijas stratēģijas
sagatavošanai un nodrošināta ESF
vadības un kontroles sistēmas
novērtēšana.

G. Stūrīte

AKN

02.04.2012.

Nodrošināta Korupcijas novēršanas un
apkarošanas programmas 2009 - 2013.
gadam izpilde plānotajos termiņos.

B.Baltiņa

AKN

01.06.2012.

Šī Partnerlīguma mērķis ir veicināt
vienotus medikamentu un medicīnas
ierīču iepirkumus, ar vispārīgo mērķi
samazināt valstu izdevumus attiecībā uz
medikamentu un medicīnas ierīču valsts
iepirkumiem, kā arī nodrošināt
centralizēti iepērkamo medikamentu un
medicīnas ierīču pieejamības
nepārtrauktību.

A.Raboviča

ELSSN

31.01.2012.

Sadarbības veicināšana veselības jomā
starp Latvijas Republikas un Moldovas
Republikas Veselības ministrijām.

E.Čipote

ELSSN

4

6

1
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Divgades sadarbības līgums starp Latvijas
Republikas Veselības ministriju un Pasaules
Veselības Organizācijas Eiropas Reģionālo
biroju 2012.-2013.gadam.

MK
protokollēmums

Veselības ministrijas nolikumā ietverto
funkciju izvērtēšana, kā arī citu Veselības
ministrijas iekšējo normatīvo aktu (piemēram
Veselības ministrijas reglamenta) izvērtēšana
un nepieciešamo grozījumu sagatavošana.

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

1

9.7.

Procedūras „Neatbilstību vadība” projekta
izstrāde.

Procedūra

Procedūras „Korektīvā darbība” projekta
izstrāde.

Procedūras „Preventīvie pasākumi” projekta
izstrāde.

9.11.

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Izstrādāts projekts

3
4

Procedūra

Izstrādāts projekts

4
5

Procedūra

Apstiprināta ar VM
rīkojumu
Izstrādāts projekts

Apstiprināta ar VM
rīkojumu

6

Izstrādāts projekts

6

9.10.

Iekšējā audita darba izpildes un kvalitātes
uzraudzības sistēmas izstrāde.

Izsludināts VSS

Apstiprināta ar VM
rīkojumu

9.8.

9.9.

8

Procedūra

Apstiprināts ar VM
rīkojumu

6

7

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

25.01.2012.

Noteiktas prioritātes kārtējam sadarbības
divgades periodam starp Veselības
ministriju un Pasaules Veselības
organizācijas Eiropas reģionālo biroju.
Latvijai tiks sniegts konsultatīvais
atbalsts veselības nozarē aktuālo un
nozīmīgo prioritāšu realizēšanā un
mērķu sasniegšanā.

L.Šerna

ELSSN

28.12.2012.

Nodrošināta Veselības ministrijas
nolikumā funkciju un uzdevumu
korekta atspoguļošana, ņemot vērā laika
periodā no 2009.gada līdz 2011.gadam
veiktās valsts pārvaldes iestāžu
reorganizācijas.

R.Osis

JN

12.04.2012.

Noteikti veicamie pasākumi, pilnvaras
un atbildīgie, lai nepieļautu prasībām
neatbilstoša produkta piegādi VM
klientiem.

Z.Valtere

AKN

12.05.2012.

Noteikti veicamie pasākumi, pilnvaras
un atbildīgie, lai likvidētu neatbilstību
cēloņus un novērstu to atkārtošanos.

Z.Valtere

AKN

30.06.2012.

Noteikti veicamie pasākumi, pilnvaras
un atbildīgie, lai nepieļautu potenciālo
neatbilstību rašanos.

Z.Valtere

AKN

15.07.2012.

Noteikti pārbaudāmie un analizējamie
darba procesa posmi un elementi, lai
nodrošinātu iekšējā audita funkcijas
pastāvīgo un periodisko iekšējo un ārējo
novērtējumu atbilstoši spēkā esošajai
ārējai normatīvajai bāzei.

G.Stūrīte

AKN

9.6.

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs
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Nr.

Pasākums

Iepirkumu veikšana informācijas tehnoloģiju
un telekomunikāciju infrastruktūras
optimizēšanai Veselības ministrijā un tās
padotības iestādēs.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Iepirkumi

9.12.

Metodisko materiālu izstrāde amata aprakstu
sagatavošanai.
9.13.

Metodiskais
materiāls

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Vienotā IT kompetences
centra izveide Veselības
ministrijā.

9

28.12.2012.

Vienotās informācijas
aprites vides izstrāde un
ieviešana Veselības
ministrijā un 9 tās
padotības iestādēs.

12

Veselības ministrijas
padotības iestāžu:
Nacionālā veselības
dienesta, Valsts tiesu
medicīnas ekspertīzes
centra, Sporta medicīnas
valsts aģentūras, Paula
Stradiņa medicīnas
vēstures muzeja
informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
infrastruktūras un to
sistēmu pārcelšana uz
Zāļu valsts aģentūras
infrastruktūru, sistēmu
optimizācija un darbības
nodrošināšana ar Zāļu
valsts aģentūras
infrastruktūras
resursiem.

12

Iesniegts VS
apstiprināšanai

11 01.11.2012

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Panākt valsts līdzekļu efektīvu un
optimālu izmantošanu veselības nozari
atbalstošo informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju infrastruktūras
pakalpojumu nodrošināšanai, saskaņā ar
VM apstiprināto plānu.

R.Vansovičs

AD

M.Treija

AD

Izstrādāta metodika vienveidīgu
kompetenču, pienākumu, atbildības
u.c.amata apraksta prasību noteikšanai
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Nr.

9.14.

Pasākums

Gatavošanās Eiropas Savienības
Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības
un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO)
formālajām un neformālajām sanāksmēm par
VM kompetencē esošajiem jautājumiem.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Informatīvais
ziņojums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sagatavotas nacionālās
pozīcijas - Informatīvie
ziņojumi iesniegti
izskatīšanai MK

Latvijas prezidentūras ES Padomē Veselības
ministrijas atbildīgo pārstāvju darba grupas
darba uzsākšana.

Cits

Veselības ministrijas uzdevumu
identificēšana, kuru izpildes kārtība ir
detalizētāk jāapraksta Veselības ministrijas
procedūrās.

Cits

Informatīvs ziņojums
procesu īpašniekiem

Veselības ministrijas iekšējo klientu (VM
darbinieku) vēlmju, vajadzību un
apmierinātības izpēte.

Cits

Ziņojums VM valsts
sekretāram

6

11 28.12.2012.

Forma audita
procesu
dokumentēšanai

9.19.

Pārskats

Sagatavotas nacionālās pozīcijas un
pārstāvētas Latvijas nacionālās intereses
EPSCO ministru sanāksmēs par VM
kompetences jautājumiem (sagatavotas
5 nacionālās pozīcijas un 4 informatīvie
ziņojumi).

A.Raboviča

ELSSN

Tiek noteikts koordinācijas mehānisms
informācijas apritei un lēmumu
pieņemšanai Latvijas prezidentūras ES
Padomē nodrošināšanai VM
kompetencē. Tiks izstrādāta
koordinācijas procedūra - papildināta
procedūra par ES lietu koordināciju.

A.Raboviča

ELSSN

9

30.09.2012.

Apzināti VM veicamie uzdevumi, lai
pareizi izpildītu tiesību aktos noteiktās
prasības un noteiktu atbildīgos.

Z.Valtere

AKN

28.02.2012.

Iegūta informācija par VM iekšējo
klientu apmierinātību, vēlmēm un
vajadzībām, kas jāņem vērā plānojot
kvalitātes vadības sistēmas ietvaros
veicamos pasākumus.

Z.Valtere

AKN

Noteikt vienotu veidni audita plānošanas
un pārbaužu dokumentēšanai, darba
kvalitātes uzraudzībai

S.Zaharāne

AKN

Balstoties iekšējā un ārējā audita, kā arī
ieteikumu ieviešanas uzraudzības
rezultātos, sniegts pamatprasību un
kļūdu sistemātiskuma novērtējums un
Revīzijas iestādei sniegts atzinums par
sistēmas darbību kopumā.

G.Stūrīte

AKN

2

Izstrādāts projekts

12 28.12.2012.
(3 mēnešus
12
pēc FM
izstrādāto
vadlīniju
pieņemšanas)

Apstiprināts ar VM
rīkojumu

9.18.

ES fondu vadības un kontroles sistēmas
atbilstības gada kontroles ziņojuma
sagatavošana.

Departaments, nodaļa

30.09.2012.

9.17.

Iekšējā audita veikšanai nepieciešamo formu
izstrādāšana un aktualizēšana.

Atbildīgā
amatpersona

9

9.15.

9.16.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Ziņojums par VM
Eiropas Savienības
fondu iekšējās kontroles
Apstiprināts

7

Iesniegts FM (Revīzijas
iestādē)

8

7

01.08.2012.
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Nr.

Pasākums

Veselības ministrijas un padotības iestāžu
iekšējā audita gada darbības pārskata
sastādīšana.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Pārskats

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Gada darbības pārskats

1

Apstiprināts

1

Iesniegts Finanšu
ministrijā un Valsts
kontrolē

1

30.01.2012.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Iekšējā audita darbības apkopojums un
rezultātu analīze, IA struktūrvienību
darbības analīze.

S. Zaharāne
G.Stūrīte

AKN

Veikti iekšējās kontroles sistēmas
uzlabojumi un novērtēta iekšējos auditos
un ārējos auditos, tai skaitā Revīzijas
iestādes auditos un Valsts Kontroles
revīzijās, konstatēto trūkumu novēršana.

G.Stūrīte,
B.Baltiņa

AKN

Departaments, nodaļa

9.20.

Audita ieteikumu izpildes uzraudzība.

Pārskats

Ceturkšņa atskaite par
iekšējo un ārējo auditu
ieteikumu izpildi

Informācijas sagatavošana par valsts
amatpersonām noteikto ierobežojumu
ievērošanu un iespējamiem korupcijas
riskiem.

Cits

Ziņojums VM valsts
sekretāram par valsts
amatpersonām noteikto
ierobežojumu ievērošanu

Analīzes sagatavošana par valsts budžeta
izpildi.

Cits

Reizi ceturksnī
Sagatavota informācija
Finanšu ministrijai

Informatīvā ziņojuma "Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un rezultatīvo rādītāju
izpildi 2011.gadā" sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts
kancelejā

Informatīvā ziņojuma "Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un rezultatīvo rādītāju
plānu 2013.gadam" sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts
kancelejā

1

4

7

9.21.

9.22.

9.23.

1

4

10 15.01.2012.,
15.04.2012.,
15.07.2012.,
15.10.2012.

7

01.07.2012.

Apkopota informācija par valsts
amatpersonām noteikto ierobežojumu
ievērošanu un sagatavoti priekšlikumi
par iespējamo korupcijas risku
novēršanu.

B.Baltiņa

AKN

7

10 25.10.2012.

Sniegts atbalsts valsts budžeta procesa
nodrošināšanai un valsts budžeta
pārskata sastādīšanai.

K.Brizga

BID

8

31.08.2012.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu
vadību 30.1.panta 1.daļas prasība un
sagatavots Informatīvais ziņojums par
kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja,
izvirzīto rezultatīvo un finansiālo
rādītāju izpildi 2011.gadā.

I.Andersone
K.Kļaviņa

BID (SPN)

12 28.12.2012.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu
vadību 30`.panta II daļas prasība un
sagatavots Informatīvais ziņojums par
kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja,
izvirzīto rezultatīvo un finansiālo
rādītāju plānu 2013.gadam.

I.Andersone
K.Kļaviņa

BID (SPN)

9.24.

9.25.
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Nr.

9.26.

Pasākums

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izvērtēt, kuri Sabiedrības veselības
pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam minētie
politikas plānošanas dokumenti atzīstami par
spēku zaudējušiem vai to īstenošana pēc
darbības termiņa beigām nav turpināma. Ja
nepieciešams, iesniegt noteiktā kārtībā
Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu
projektus.

Informatīvs
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts
kancelejā

Informatīvā ziņojuma "Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un rezultatīvo rādītāju
plānu 2012.gadam" sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts
kancelejā

PVO un DG SANCO finansēta starptautiska
semināra "Kapacitātes celšanai vides un
veselības jomā" 19-23.03.2012.organizēšana
(PVO divgades sadarbības līguma ietvaros).

Cits

Kvalitātes rokasgrāmatas izstrāde.

Cits

9.29.

9.30.

Priekšlikumu sagatavošana par attiecīgo
aģentūru darbības turpināšanu, aģentūru
likvidēšanu vai reorganizēšanu atbilstoši
Publisko aģentūru likuma pārejas noteikumu
2.punktu.

Cits

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

01.07.2012.

Nodrošināta Ministru kabineta
2011.gada 5.oktobra rīkojuma Nr.504
"Par Sabiedrības veselības
pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam"
7.punktā dotā uzdevuma izpilde.

I.Birzniece

SVD (SSN)

2

20.02.2012.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu
vadību 30.1 panta prasība un sagatavots
Informatīvais ziņojums par
kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja,
izvirzītajiem rezultatīvajiem un
finansiālajiem rādītājiem 2012.gadam.

I.Andersone
K.Kļaviņai

BID, SPN

Semināra organizēšanā

3

23.03.2012.

Veikti pasākumi, lai veicinātu
kvalifikācijas celšanu 15 vides veselības
jomas speciālistiem.

J.Feldmane

SVD (VVN)

Saskaņots

2

31.03.2012.

Z.Valtere

AKN

Apstiprināts

Vienā dokumentā aprakstīta kvalitātes
sistēmas darbība.

3

01.06.2013.

Sagatavoti priekšlikumi par attiecīgo
aģentūru darbības trupināšanu,
likvidēšanu, reorganizēšanu.

R.Osis

JN

7

9.27.

9.28.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Sagatavoti priekšlikumi
valsts sekretāram

6

