1
Veselības ministrijas 2011.gada darba plāns (ar 30.08.2011. grozījumiem)

Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

K.Kļaviņa

SPN

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

I.Oziliņa

SPN

Darbības
Nevienlīdzības novēršana veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas uz veselību
virziens Nr.1

1.1.

1.2.

4 informatīvo ziņojumu sagatavošana: 1) par
Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļauto
pasākumu ieviešanas gaitu 2010.gada IV
ceturksnī; 2) par Sociālās drošības tīkla
stratēģijā iekļauto pasākumu ieviešanas gaitu
2011.gadā (par 3 ceturkšņiem). Sabiedrības
informēšana par tīkla piedāvātajām iespējām
trūcīgajiem pacientiem.

Informatīvie
ziņojumi

4 informatīvo ziņojumu sagatavošana: 1) par
Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi
2010.gada IV ceturksnī; 2) par Latvijas
Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi
2011.gadā (par 3 ceturkšņiem).

Informatīvie
ziņojumi

4 informatīvo ziņojumu sagatavošana un
Informatīvie
publicitāte: 1)Izvērtējums par veselības aprūpi ziņojumi
2010.gadā, 2)Izvērtējums par veselības aprūpi
2011.gadā.

Sagatavoti un iesniegti
LM informatīvie
ziņojumi

Sagatavoti un iesniegti
FM informatīvie
ziņojumi

Sagatavoti un iesniegti
FM informatīvie
ziņojumi

2

1

2

5

8 11 05.02.2011.
05.05.2011.
05.08.2011.
05.11.2011.

4

10 05.01.2011.
05.04.2011.
05.10.2011.

8 11 05.02.2011.
05.08.2011.
05.11.2011.

1.3.

1.4.

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

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts
Iesniegts izskatīšanai
MK

9

31.10.2011.
10

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

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

Ziņojumā izvērtēta aktuālā situācija
veselības aprūpē, tai skaitā kvantitatīvie
dati, kā arī informēta sabiedrība par
paveikto veselības aprūpes jomā.
Sagatavota informācija atbilstoši
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas
komisijas 2011.gada I puses darba
plānam ekonomikas stabilizācijas
procesa un starptautiskā aizdevuma
izlietojuma uzraudzības veikšanai.

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

1.5.

Pasākums

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

Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības PPD
uzlabošana 2012.-2014.gadā" ieviešanas plāna
projekta izstrāde.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

31.12.2011.

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai
MK

1.6.

1.7.

1.8.

PPD, relīzes
semināri, preses
konferences,
intervijas
diskusijas
(pastāvīgi, katru
nedēļu).

Izstrādāts projekts

Seminārs augsta līmeņa ekspertiem un
politikas veidotājiem no veselības un citiem
sektoriem par Sabiedrības veselības
pamatnostādņu 2011.-2017.gadam projektu.

Cits

Organizēts seminārs
sadarbībā ar PVO

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību
savienības 2011.gada sarunu organizēšana.

Cits

10 30.11.2011.
11

2

01.10.2011.

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

10

1

31.01.2011.

Organizētas un
protokolētas sarunas

6

30.06.2011.

1.9.

1.10.

MK noteikumu "Alkohola, narkotisko,
psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai
datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas
kārtība" projekta izstrāde.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

Izstrādāts pasākumu plāns "Iedzīvotāju
garīgās veselības izlabošana 2012.2014.gadam".

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

K.Kļaviņa

SPN

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

S.Terela E.Pole

SVD, KN

S.Terela
I.Birzniece

SVD

S.Terela
I.Birzniece

SVD

A.Egle

SVD

12

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Gala informatīvais Izstrādāts projekts
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes ziņojums
Iesniegts izskatīšanai
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas
MK
un tās ieviešanas plāna 2005.-2010.gadam
īstenošanu un sabiedrības informēšana.
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.2017.gadam projekta izstrāde, sabiedriskās
apspriešana un virzīšana izskatīšanai MK.
Regulāras mediju aktivitātes, intereses, tēmu
un diskusiju uzturēšana par sabiedrības
veselības jautājumiem.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

01.10.2011.
3
10

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

Noteikti mērķi, uzdevumi un
sasniedzamie rezultāti, lai uzlabotu
Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokli,
tuvinot to labākajiem Eiropas valstu
rādītājiem. Sabiedrībā pastāvīgi tiek
aktualizēti sabiedrības veselības
jautājumi.
Semināra dalībnieki iepazīstināti ar
sabiedrības veselības politikas attīstības
procesiem Eiropas reģionā un PVO
lomu, apspriests izstrādāto
pamatnostādņu projekts, kā arī veicināta
starpsektoru sadarbība sabiedrības
veselības jomā.
Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas
skar pašvaldību intereses veselības
nozarē, nodrošināta sarunu
protokolēšanu, protokola saskaņošana un
parakstīšana.
1.Veicināta ārstniecības iestāžu
konkurētspēja, sniedzot narkoloģisko
ārstēšanu; 2.Atvieglota ārstēšanas
pieejamība pacientiem neatkarīgi no
dzīves vietas.
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Nr.

1.11.

Pasākums

Vadlīniju izstrāde par veselības veicināšanas
pasākumiem pašvaldībās un sabiedrības
informēšana par pašvaldību un valsts
sadarbības iespējām veselības veicināšanā
reģionos.

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

Ministru kabineta rīkojuma projekta
MK rīkojums
"Grozījumi koncepcijā "Normatīvo aktu
sistēma veselības aizsardzības jomā"" izstrāde.
1.12.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

12 31.12.2011.

Izstrādāts projekts

9

29.12.2011.

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Izstrādāti ieteikumi pašvaldībām par
veselības aprūpes pieejamības
nodrošināšanu, kā arī iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida veicināšanu, kas
atspoguļots medijos.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

I.Straume
E.Pole

SVD, KN

S.Terela E.Pole

SVD, KN

I.Liepiņa E.Pole

SVD, KN

I.Liepiņa

SVD

Aktualizēta veselības aizsardzības jomas
sakārtošanai nepieciešamo normatīvo
aktu izstrāde.

Darbības
Samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazināt riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību
virziens Nr.2

2.1.

Informatīvā ziņojuma izstrāde par Tabakas
uzraudzības valsts programmas 2006.2010.gadam īstenošanas gaitu 2009.2010.gadā un sabiedrības informēšana par
paveikto un smēķēšanas izplatības
mazināšanos sabiedrībā.

Informatīvais
ziņojums

Standarta LVS ISO 8454:2008 "Cigaretes.
Cits
Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu
gāzveida fāzē. NDIR metode" tulkošanas
nodrošināšana valsts valodā.

Izstrādāts projekts
2

Iesniegts izskatīšanai
MK
Standarta saņemšana no
Standartizācijas,
akreditācijas un
metroloģijas centra
Standarta nosūtīšana
Tulkošanas un
terminoloģijas centram
tulkošanai

2.2.

30.04.2011.

4
31.12.2011.
1

Izpildīts MK 2009.gada 17.jūnija sēdes
protokollēmumā (prot. Nr.43 43.par.)
"Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par
tabakas izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas ierobežošanu"""
5.punktā dotais uzdevums.

4

Informācijas iesniegšana
VK par standarta
iztulkošanu
Alkohola ierobežošanas rīcības plāna 2012. - PPD
2014.gadam projekta izstrāde un nodošana
sabiedriskajai apspriešanai.

Veikts izvērtējums par Tabakas
uzraudzības valsts programmas 2006.2010.gadam īstenošanas gaitu 2009.2010.gadā.

12

Izstrādāts projekts

31.12.2011.

5

Noteikti galvenie rīcības virzieni,
uzdevumi un pasākumi, lai nodrošinātu
alkoholisko dzērienu izplatīšanas
ierobežošanu, īpaši attiecībā uz bērniem
un jauniešiem.
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Nr.

Pasākums

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

Alkohola ierobežošanas rīcības plāna 2012. - PPD
2014.gadam projekta izstrāde un nodošana
sabiedriskajai apspriešanai.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

31.12.2011.

5

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

I.Remese E.Pole

SVD, KN

A.Egle

SVD

I.Straume

SVD

I.Straume
E.Pole

SVD, KN

A.Segliņa

SVD

Noteikti galvenie rīcības virzieni,
uzdevumi un pasākumi, lai nodrošinātu
alkoholisko dzērienu izplatīšanas
ierobežošanu, īpaši attiecībā uz bērniem
un jauniešiem.

2.3.
Ievietots VM mājaslapā
sabiedriskajai
apspriešanai
12

Grozījumu veikšana 30.11.2004. MK
noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles
noteikumi".

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

01.10.2011.

3

Izsludināts VSS

8

2.4.
Iesniegts izskatīšanai
MK

2.5.

2.6.

2.7.

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

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

1.Aktualizēts dopinga vielu saraksts;
2.Veikti grozījumi par terapeitiskās
lietošanas atļaujām; 3.Veikti grozījumi
par sportistu atrašanās vietas
paziņošanu.

10
6

Izsludināts VSS

30.12.2011.

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Informatīvais
pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003. ziņojums
2013." izpildi 2009. un 2010.gadā, sabiedrības
informēšanas pasākumi veselīga uztura
popularizēšanai it īpaši jauniešu vidū.

Izstrādāts projekts

10 01.11.2011.

Iesniegts izskatīšanai
MK

11

Grozījumu izstrāde MK 2004.gada 20.aprīļa
MK noteikumi
noteikumos Nr.354 "Noteikumi par
būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un
to uzraudzības kārtību".

Izstrādāts projekts

6

01.10.2011.

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

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

Pārņemtas Direktīvas 76/768 par
kosmētikas līdzekļiem grozījumu
prasības, kā arī mazināts
administratīvais slogs uzņēmējiem
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Nr.

2.7.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumu izstrāde MK 2004.gada 20.aprīļa
MK noteikumi
noteikumos Nr.354 "Noteikumi par
būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un
to uzraudzības kārtību".

Izsludināts VSS

Grozījumu izstrāde MK 2010.gada 6. jūlija
MK noteikumi
noteikumos Nr.608 "Noteikumi par peldvietu
ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu
un prasībām sabiedrības informēšanai"".

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

3

01.10.2011.

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

9

31.05.2011.

2.8.
Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Pārņemtas Direktīvas 76/768 par
kosmētikas līdzekļiem grozījumu
prasības, kā arī mazināts
administratīvais slogs uzņēmējiem
attiecībā uz kosmētikas līdzekļu
paziņošanas kārtību.
Nodrošināta Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006.gada 15.februāra
Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu
ūdens kvalitātes pārvaldību prasību
pilnīga pārņemšana un Direktīvas
76/160/EEK atcelšana.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

A.Segliņa

SVD

A. Kalniņa

SVD

I.Bradovska

VAD

K.Kļaviņa

SPN

J. Feldane
E.Pole

SVD, KN

5

Darbības
Mātes un bērna veselības uzlabošana, zīdaiņu mirstības samazināšana
virziens Nr.3

3.1.

3.2.

MK noteikumu projekta "Jaundzimušo reģistra MK noteikumi
izveides, papildināšanas un uzturēšanas
kārtība" izstrāde.

Grozījumu MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumos MK noteikumi
Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un
uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība"
izstrāde.

Izstrādāts projekts

9

31.12.2011.

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Iesniegts izskatīšanai
MK

8

31.08.2011.

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

Aktualizētas spēkā esošās veidlapas un
papildināti noteikumi ar jaunām
veidlapām bērnu fiziskās un garīgās
attīstības novērtēšanai.

Darbības
Traumatisma un mirstība no ārējiem nāves cēloņiem samazināšana
virziens Nr.4
4.1.

Bērnu drošības pasākumu plāna 20122015.gadam projekta izstrāde.

PPD

01.11.2011.
Izstrādāts projekts

Nodrošināta vienota institūciju rīcība
bērnu drošības jomā.

10
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4.1.
Nr.

Bērnu drošības pasākumu plāna 20122015.gadam projekta izstrāde.
Pasākums

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

01.11.2011.
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts sabiedriskai
apspriešanai
Sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju
pētījuma īstenošana par Latvijas jauniešu
bērnībā gūto vardarbības pieredzi.

Pētījums

Datu vākšana

rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

J. Feldane
E.Pole

SVD, KN

J. Feldmane
E.Pole

SVD, KN

I.Birzniece

SVD

D.Viļuma
E.Pole

SVD, KN

D.Viļuma
E.Pole

SVD, KN

D.Viļuma

SVD

11
1

Datu apkopošana un
analīze

4.2.

Nodrošināta vienota institūciju rīcība
bērnu drošības
jomā.
Pasākuma
mērķis
un tā rezultatīvais

01.11.2011.
4

Gala ziņojums un
informatīvs seminārs

10

Pieejama objektīva informācija par
ģimenes vardarbības apjomu Latvijā un
tās radītajām sekām uz jauniešu
veselību. Informēta sabiedrība par
pētījuma rezultātiem.

Darbības
Iedzīvotāju saslimstības ar infekcijas slimībām samazināšana
virziens Nr.5

5.1.

Grozījumu MK 2002.gada 27.decembra
noteikumos Nr.596 "Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas" izstrāde.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

5.2.

31.03.2011.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Informatīvais
Imunizācijas valsts programmas 2008.-2010. ziņojums
gadam īstenošanu un sabiedrības informēšana
par imunizācijas programmas izpildi.

PPD

5.3.

Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam
projekta izstrāde un sabiedrības informēšana
par imunizācijas programmas tālākajām
iniciatīvām.

MK noteikumi

5.4.

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

3

Izstrādāts projekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

15.04.2011.

4

Apstiprināts MK

Izstrādāts projekts
Iesniegts VSS
Apstiprināts MK

Noteiktas higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem,
t.sk. telpām, kurās uzturas pirmsskolas
vecuma bērni ilgāk par 4 stundām dienā.

10 01.10.211.

8

31.10.2011.
9
10

Sagatavots pārskats par Imunizācijas
valsts programmas 2008.-2010.gadam
plānoto pasākumu izpildi. Informēta
sabiedrība par Imunizācijas programmas
izpildi.

Izstrādāts Imunizācijas plāns 2012.2014.gadam, lai ierobeţotu
vakcīnregulējamo infekcijas slimību
izplatīšanos. Informēta sabiedrība par
Imunizācijas programmas tālākajām
iniciatīvām.
Precizēta un vienkāršota infekcijas
slimību reģistrācijas kārtība, precizētas
iesaistītās institūcijas.
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Nr.

5.5.

5.6.

5.7.

Pasākums

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas
izplatības ierobeţošanas programmas 2009.2013.gadam izpildi 2009. un 2010. gadā.

Tuberkulozes un plaušu slimību ierobeţošanas
plāna 2012.-2014.gadam projekta izstrāde un
sabiedrības informēšana par sasniedzamajiem
mērķiem tuberkulozes ierobeţošanai valstī.

Grozījumu MK 2006.gada 21.novembra
noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par gripas
pretepidēmijas pasākumiem" izstrāde.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Iesniegts izskatīšanai
MK
PPD

31.05.2011.

5

Izstrādāts projekts

11

Iesniegts VSS

12

31.12.2011.

Apstiprināts MK
MK noteikumi

Izstrādāts projekts

2

Iesniegts VSS

2

Apstiprināts MK

31.03.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

G.Grīsle

SVD

G.Grīsle E.Pole

SVD, KN

Precizētas iesaistītās institūcijas un
vienkāršotas procedūras gripas
epidēmijas draudu gadījumā.

D.Viļuma

SVD

Nodrošināt veselības aprūpes sistēmu ar
cilvēkresursiem pieprasījumam
atbilstošā
skaitā, izvietojumā un kvalifikācijā.

I.Ozoliņa

SPN

B.Kņigins

BID

Sagatavots pārskats par Cilvēka
imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas
izplatības ierobeţošanas programmas
2009.-2013.gadam izpildi 2009. un
2010.gadā.

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

3

Darbības
Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana un resursu attīstība
virziens Nr.6
Plāna par cilvēkresursu attīstību veselības
aprūpē izstrāde un publiskā apspriešana.

PPD

Izstrādāts projekts

31.10.2011.

7

Izsludināts VSS

8

6.1.
Iesniegts izskatīšanai
MK

MK rīkojums

Iesniegts izskatīšanai
MK

10

3

Pārdalīts finansējums no
3.1.5.1.2.aktivitātes "Veselības aprūpes
centru attīstība" uz 3.1.5.1.1.aktivitāti
"Ģimenes ārstu tīkla attīstība",
3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās
medicīniskās palīdzības attīstība" un
3.1.5.3.1.aktivitāti "Stacionārās
veselības aprūpes attīstība".
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Nr.

Pasākums

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

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

5

Samazināts finansējums
3.1.5.1.2.aktivitātei "Veselības aprūpes
centru attīstība".

J.Blaževičs

BID

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

5

Palielināts finansējums
3.1.5.3.1.aktivitātei "Stacionārās
veselības aprūpes attīstība" .

J.Blaževičs

BID

6

Palielināts finansējums
3.1.5.2.aktivitātei "Neatliekamās
medicīniskās palīdzības attīstība" un
paredzēta operatīvā medicīniskā
transporta iegādes iespēja.

J.Blaževičs

BID

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

J.Blaževičs

BID

J.Blaževičs

BID

MK noteikumi

Cits

6.3.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts izskatīšanai
MK

Noslēgti līgumi par
projektu īstenošanu

9

Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitāšu
un projektu ieviešana

31.12.2011.
Cits

Noslēgti līgumi par
projektu īstenošanu

6

Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
ar 3.1.5.1.2.aktivitātes "Veselības
aprūpes centru attīstība" otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas finansējuma
saņēmējiem.

Cits

Pabeigta aktivitātes
ieviešana

6

Noslēdzas visi 3.1.5.3.2.aktivitātes
"Onkoloģijas slimnieku radioterapijas
ārstēšanas attīstība" projekti.

J.Blaževičs

BID

Palielināts finansējums
3.1.5.1.1.aktivitātei "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība" un paredzēta otra projektu
iesniegumu atlases kārta.

J.Blaževičs

BID

MK noteikumi

Veikti grozījumi MK
noteikumos

7

9
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Nr.

Pasākums

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

MK rīkojums

Veikti grozījumi MK
rīkojumā

MK noteikumi

Veikti grozījumi MK
noteikumos

Cits

Nodrošināta aktivitāšu
ieviešanas uzraudzība

MK noteikumi
6.4.

Departaments,
nodaļa

Pārdalīts pēc projektu ieviešanas
pabeigšanas atlikušais finansējums no
3.1.5.3.2.aktivitātes "Onkoloģijas
slimnieku radioterapijas ārstēšanas
attīstība".

B.Kņigins

BID

10

Nodrošināta 3.1.5.3.2.aktivitātes
"Onkoloģijas slimnieku radioterapijas
ārstēšanas attīstība" finansējuma
samazināšana.

J.Blaževičs

BID

12

Veikta aktivitāšu ieviešanas uzraudzība,
nodrošinot Eiropas Reģionālā attīstības
fonda maksājumus finansējuma
saņēmējiem.

J.Blaževičs

BID

Nodrošināta 1.3.2.3.aktivitātes
"Veselības aprūpes un veicināšanas
procesā iesaistīto institūciju personāla
kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa
paaugstināšana" finansējuma
samazināšana un divu projektu
iesniegumu atlases kārtu apvienošana
vienā.

Iesniegts izskatīšanai
MK

J.Blaževičs

BID

Veikta aktivitātes ieviešanas uzraudzība,
nodrošinot Eiropas Sociālā fonda
finansējuma atmaksas.

J.Blaževičs

BID

B.Kņigins

BID

8

3

Eiropas Sociālā fonda aktivitātes ieviešana.

31.12.2011.

Cits

6.5

Atbildīgā
amatpersona

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

1) 2 ziņojumu sagatavošana par Eiropas
Savienības fondu līdzfinansēto pasākumu un
aktivitāšu ieviešanu un iesniegšana Finanšu
ministrijā; 2) Ziņojuma sagatavošana par
horizontālo prioritāšu īstenošanu ES fondu
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ietvaros.

Cits

Nodrošināta aktivitātes
ieviešanas uzraudzība

Pasākuma uzraudzība,
sagatavoti ziņojumi un
nosūtīti iesaistītajām
institūcijām

12

12

31.12.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Nodrošināta Eiropas Savienības fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda
ERAF līdzfinansētā 3.1.5.pasākuma
"Veselības aprūpes infrastruktūra" un
ESF līdzfinansētā 1.3.2.pasākuma
"Veselība darbā" uzraudzība.
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Nr.

6.6.

6.7.

Pasākums

Nodrošināt grozījumus Eiropas Savienības
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda
VM politikas plānošanas dokumentos (DP,
DPP, procedūrās, vadlīnijās u.c.metodiskajos
dokumentos).
Grozījumu 2006.gada 31.oktobra MK
noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” izstrāde un
sabiedrības informēšana par izmaiņām
kompensējamo zāļu sistēmā.

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

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

Cits

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumu veikšana
plānošanas dokumentos

Izstrādāts noteikumu
projekts

1

Izsludināts VSS

1

Iesniegts izskatīšanai
MK
MK noteikumi

6.8.

12

31.12.2011.

01.03.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Veikti grozījumi un nepieciešamības
gadījumā izstrādāti jauni ES fondu
plānošanas dokumenti, vadlīnijas u.c.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

B.Kņigins

BID

D.Arāja E.Pole

VAD, KN

I.Mača

VAD

I.Mača

VAD

Uzlabota pieejamība valsts
kompensējamām zālēm. Informēta
sabiedrība par veiktajiem grozījumiem
MK noteikumos.

2

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

11 31.12.2011.

Izsludināts VSS

12

Precizētas zāļu kontroles prasības.

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.9.

Grozījumu MK 2007.gada 26.jūnija
MK noteikumi
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” izstrāde.

Izstrādāts MK
noteikumu projekts

11 31.12.2011.

Izsludināts VSS

12

Iesniegts izskatīšanai
MK

Noteiktas ražošanas prasības
jaunieviestās terapijas zālēm.
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Nr.

Pasākums

Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas
valdības finanšu instrumentu ieviešana
veselības sektorā.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Projektu uzraudzības
ietvaros sagatavoti
ziņojumi (atskaites) FM.

Cits

31.12.2011.

6.10.

6.11.

Ziņojumu sagatavošana par valsts galvoto
aizdevumu projektu realizāciju.

Izskatīts MK

6.12.

Informatīvā ziņojuma un MK protokollēmuma Informatīvais
"Par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA
ziņojums MK
"Ludzas rajona slimnīca" valsts galvotā
protokollēmums
aizdevuma saistību izpildes nodrošināšanu"
izstrāde.

Likumprojekta "Par valsts budžetu
2012.gadam" sagatavošana.

Likumprojekta
sagatavošana un
nosūtīšana FM

6.13.

Ziņojumi iesniegti
izskatīšanai MK

Cits

Likums

31.12.2011.

10

01.10.2011.

30.12.2011

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

S.Dubčaks
E.Pole

BID, KN

Uzraudzīta 8 valsts galvoto aizdevumu
projektu ieviešana.

S.Sivicka

BID

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

S.Sivicka

BID

I. Černušenko

BID

Uzraudzīti 8 apstiprinātie un vēl
nepabeigtie projekti,
kas vērsti uz sabiedrības veselības
uzlabošanu, popularizējot
veselīgu dzīvesveidu un veicinot slimību
profilaksi, pilnveidojot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un
pieejamību, kā arī sekmējot sabiedrības
informētību un iesaistīšanos veselības
veicināšanas pasākumos.

Likumā "Par valsts budžetu
2012.gadam" sagatavota Veselības
ministrijas budžeta daļa.
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Nr.

Pasākums

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

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts
budžetu 2011.gadam"" sagatavošana.

Likums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

6.15.

19.03.2011 2010.gada budţeta izpildes uzskaites
nodrošināšana.

Cits

Grozījumu izstrāde MK 2006.gada
MK noteikumi
19.decembra noteikumos Nr. 1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība" un sabiedrības informēšana par
izmaiņām veselības aprūpes organizācijā, kas
pamatā skar pacientus, ārstniecības procesā
iesaistīto dalībnieku informēšanu diskusiju
veidā par sagaidāmajām izmaiņām.

Izstrādāts projekts

4

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

4

01.05.2011.

6.16.

6.17.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana (atbilstoši Informatīvais
MK 28.12.2010. sēdes protokollēmuma Nr.75 ziņojums
(45.§) 3.3. apakšpunktā dotajam uzdevumam)
par atsevišķu stacionāro ārstniecības iestāžu
un valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca" darbu 2011.gada I ceturksnī un
sabiedrības informēšana par ziņojumu virzību.

Sagatavots ziņojums un
iesnegts izskatīšanai MK

Departaments,
nodaļa

I. Černušenko

BID

I. Černušenko

BID

L.Eglīte
M.Petroviča
E.Pole

SVD, KN

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN KN

Atbilstoši MK Likumā "Grozījumi likumā "Par valsts
lēmumam
budžetu 2011.gadam"" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta daļa.

Likumprojekta
sagatavošana un
nosūtīšana FM

6.14.

Ministrijas padotībā esošo budžeta iestāžu
pārskatu apkopošana un konsolidēto pārskatu
sagatavošana.

Atbildīgā
amatpersona

4

01.05.2011.

Noteikti dienas stacionārā un aprūpes
slimnīcā (nodaļā) sniedzamo veselības
aprūpes pakalpojumu veidi, darba
organizācija un apmaksas nosacījumi, kā
arī noteikti stacionāro ārstniecības
iestāţu darba kvalitātes vērtēšanas
kritēriji, sniedzamo pakalpojumu apjoms
un apmaksas kārtība. Noteikti ģimenes
ārstu darbības kvalitātes papildus
kritēriji un tiem atbilstoši apmaksas
nosacījumi. Iedzīvotāji un veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēji ir
informēti un izpratušu piedāvātās
izmaiņas.

Iegūta un izanalizēta informācija par
lokālo slimnīcu un valsts SIA
"Traumatoloģijas un ortopēdijas
slimnīca" darbību. Par ziņojuma
rezultātiem informēta sabiedrība.
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Nr.

6.18.

Pasākums

MK noteikumu projekta "Noteikumi par
medicīniskajām ierīcēm, to komplektējošām
daļām, rezerves daļām un piederumiem, kuru
piegādēm piemēro samazinātu pievienotās
vērtības likmi" izstrāde.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.19.

Izstrādāt priekšlikumus par nepieciešamajām
izmaiņām normatīvajos aktos, lai noteiktu
tiesisko regulējumu pārdod, mantot vai
dāvināt ārsta praksi, ja ārsts vēlas pārtraukt
praktizēšanu.

15.02.2011.

Cits

2

Izstrādāti priekšlikumi

30.06.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Noteiktas medicīniskās ierīces, kurām
saskaņā ar Padomes 2006.gada
28.novembra Direktīvas 2006/112/EK
par kopējo pievienotās vērtības nodokļu
A.Krasovskis
sistēmu III pielikumā minēto piemēro
samazinātu pievienotās vērtības nodokļa
likmi.
Sniegti priekšlikumi normatīvo aktu
regulējumam par iespēju pārdot,
dāvināt, mantot ārsta praksi, ja prakses
ārsts vēlas pārtraukt praktizēšanu.

M.Abaroniņš

Departaments,
nodaļa

VAD

JN

6
Darbības
Veselības aprūpes kvalitātes un drošības pilnveidošana, nozares datu kvalitātes uzlabošana
virziens Nr.7

7.1.

Veselības nozares politikas novērtēšanas
(rezultatīvo rādītāju) sistēmas izveide.

Cits

MK noteikumu projekta "Veselības
informācijas sistēmā glabājamie dati, to
apstrādes un izsniegšanas kārtība" izstrāde.

MK noteikumi

12 31.12.2011.

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

31.12.2011.

7.2.
Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumi MK 2004.gada 27.aprīļa
MK noteikumi
noteikumos Nr.454 "Farmaceitu un farmaceitu
asistentu reģistrēšanas kārtība".
7.3.

7.4.

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

Izstrādāts projekts

Noteikta kārtība, kādā veselības
informācijas (e-veselības)sistēmā
glabājami dati, to apstrādes un
izsniegšanas kārtība.

K.Kļaviņa

SPN

E.Jasūna

JN

E.Jasūna

JN

E.Jasūna

JN

12

Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu Likums
kodeksā.

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

31.12.2011.

12

9

31.12.2011.

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

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

Dokumenta veids
(likums, MK
Pasākums
noteikumi, PPD
Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu Likums
veids, cits)
kodeksā.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
31.12.2011.
Izsludināts VSS

9

7.4.
Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumi MK 2005.gada 8.marta noteikumos MK noteikumi
Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un
uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un
uzglabāšanas noteikumi".

7.7.

7.8.

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

7.5.

7.6.

12

Grozījumi MK 2008.gada 15.septembra
noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām
slimojošu pacientu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas kārtība".

MK noteikumi

Grozījumi MK 2006.gada 31.oktobra
MK noteikumi
noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība".

12

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

31.12.2011.

12

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "e- Gala informatīvais Izstrādāts projekts
Veselība Latvijā" īstenošanas plāna "2008.ziņojums
2010.gadam ieviešanu un sabiedrības
Iesniegts izskatīšanai
informēšana par projekta ieviešanu.
MK

31.12.2011.

31.12.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā iekļauta norma par personu
(ārstniecības personu, farmaceitu u.c.)
atbildību, ja tiek nepamatoti apstrādāti
pacienta dati veselības informācijas (eveselības) sistēmā.
Noteikts, ka: 1)ārstniecības personai ir
tiesības izrakstīt gan elektronisku, gan
papīra recepti; 2)atcelts Veselības
norēķinu centra pienākums izsniegt
receptes, paredzot, ka veselības
informācijas (e-veselības) sistēma
izveidos (ģenerēs) recepti; 3)atcelts
aptieku pienākums sniegt Veselības
norēķinu centram informāciju par
izsniegtajiem medikamentiem (zālēm).

Noteikts, ka reģistrā informāciju
neievada ārstniecības iestādes, bet to
veido (ģenerē) veselības informācijas (eveselības) sistēma.

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

12

31.12.2011.
8
12

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

E.Jasūna

JN

E.Jasūna

JN

E.Jasūna

JN

E.Jasūna

JN

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

Veikts izvērtējums par pamatnostādņu
"e-Veselība Latvijā" ieviešanu.
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Nr.
7.8.

7.9.

7.10.

Informatīvais ziņojums
par pamatnostādņu "ePasākums
Veselība Latvijā" īstenošanas plāna "2008.2010.gadam ieviešanu un sabiedrības
informēšana par projekta ieviešanu.

Dokumenta veids
(likums,
MK
Gala informatīvais
noteikumi,
PPD
ziņojums
veids, cits)

31.12.2011.
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
Iesniegts izskatīšanai
MK

12

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

Izstrādāts projekts

MK noteikumu "Katastrofu medicīnas
MK noteikumi
sistēmas organizācijas noteikumi" projekta
izstrāde un sabiedrības informēšana par valsts
dienestu darba organizāciju un informācijas
iegūšanas iespējām krīzes situācijās.

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

2

8

MK noteikumi

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

7.12.

7.13.

7.14.

Grozījumu MK 2007.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.436 ”Zāļu ievešanas un
izvešanas kārtība" izstrāde.

Izstrādāts projekts

MK noteikumi

31.08.2011.

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

Noteikta kārtība, kādā katastrofu un
ārkārtas medicīnisko situāciju gadījumā
tiks nodrošināta augsti efektīva
neatliekamā medicīniskā palīdzība
cietušajiem (saslimušajiem).

3

31.10.2011.
8

Iesniegts izskatīšanai
MK

10

Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

11 31.12.2011.

Noteiktas Valsts operatīvās medicīniskās
komisijas funkcijas, uzdevumi un
kompetence.

MK noteikumi

12

Grozījumu MK 2005.gada 8.novembra
MK noteikumi
noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā
kontrolējamām narkotiskajām vielām,
psihotropajām vielām un prekursoriem"
izstrāde un sabiedrības informēšana par jaunu
vielu iekļaušanu sarakstā un narkotisko vielu
lietošanas ierobežošanu.

Izstrādāts noteikumu
projekts

11 01.10.2011.

Izsludināts VSS

12

Iesniegts izskatīšanai
MK
Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Departaments,
nodaļa

K.Kļaviņa
E.Pole

SPN, KN

A.Valdmane

VAD

G.Jermacāne
E.Pole

VAD, KN

G.Jermacāne

VAD

I.Mača

VAD

I.Mača

VAD

I.Mača E.Pole

VAD, KN

Noteiktas ievešanas un izvešanas
prasības jaunieviestās terapijas zālēm.

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

Atbildīgā
amatpersona

8

Izsludināts VSS

7.11.

31.12.2011.

Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK
Valsts operatīvās medicīniskās komisijas
nolikuma projekta izstrāde.

Pasākuma
mērķis un
rezultatīvais
Veikts izvērtējums
partāpamatnostādņu
rādītājs
"e-Veselība Latvijā" ieviešanu.

1
1

01.07.2011.

Noteiktas marķēšanas prasības
jaunieviestās terapijas zālēm.

Jaunu vielu iekļaušana Latvijā
kontrolējamo narkotisko vielu,
psihotropo vielu un prekursoru sarakstā.
Par izmaiņām informēta sabiedrība.
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Nr.

7.14.

7.17.

Pasākums
Grozījumu MK 2005.gada 8.novembra
noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā
kontrolējamām narkotiskajām vielām,
psihotropajām vielām un prekursoriem"
izstrāde un sabiedrības informēšana par jaunu
vielu iekļaušanu sarakstā un narkotisko vielu
lietošanas ierobežošanu.

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

Grozījumu izstrāde Ārstniecības likumā.

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

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
01.07.2011.

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

Izstrādāts noteikumu
projekts

6

Izsludināts VSS

6

31.12.2011.

Iesniegts izskatīšanai
MK
Likumprojekts

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

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

I.Mača E.Pole

VAD, KN

B.Kleina

VAD

E.Jasūna

VAD, JN

12

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

9

31.12.2011.

7.18.
Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājsvielu iekļaušana Latvijā
Jaunu
kontrolējamo narkotisko vielu,
psihotropo vielu un prekursoru sarakstā.
Par izmaiņām informēta sabiedrība.

12

Noteikts, ka ārstniecības atbalsta
personas var piedalīties ārstniecības
(veselības aprūpes) procesā un apstrādāt
pacienta datus, ja reģistrētas ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu
reģistrā.
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Nr.

Pasākums

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

Grozījumu izstrāde likumā "Par miruša cilvēka Likumprojekts
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un
orgānu izmantošanu medicīnā".

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

6

Izsludināts VSS

6

01.10.2011.

7.19.
Iesniegts izskatīšanai
MK

7.20.

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

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

Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK
Izstrādāts projekts

9

6

01.09.2011.
8

MK noteikumu projekta "Ārstniecības personu MK noteikumi
sertifikācijas kārtība" izstrāde un sabiedrības
informēšana.

9

31.12.2011.

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Izstrādātsizskatīšanai
projekts
Iesniegts
MK

Noteikts deleģējums Ministru kabinetam
pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2010/45/ES (2010. gada 7.
jūlijs) par transplantācijai paredzētu
cilvēku orgānu kvalitātes un drošības
standartiem prasības.

Noteiktas obligātās prasības mājas
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un
precizētas prasības dzemdību palīdzības
un radioloģisko pakalpojumu
sniedzējiem.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

I.Bradovska

VAD

L.Eglīte

VAD

E.Jasūna

VAD, JN

I.Bradovska
E.Pole

VAD, KN

9

7.21.

7.22.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

10 31.12.2011.
12

Uzlabota ārstniecības personu un
ārstniecības atbalsta personu
reģistrēšanas kārtība, mazinot
administratīvo slogu ārstniecības
personām un ārstniecības atbalsta
personām, kā arī veiktas izmaiņas
ārstniecības personu specialitāšu
klasifikatorā un ārstniecības atbalsta
personu specialitāšu klasifikatorā
saskaņā ar ārstniecības personu un
ārstniecības atbalsta personu
profesionālo organizāciju
priekšlikumiem. Noteikta kārtība, kādā
ārstniecības persona un ārstniecības
atbalsta persona tiek izslēgta no reģistra,
ja veic nepamatotu pacientu datu
apstrādi veselības informācijas (eveselības) sistēmā.

Uzlabota ārstniecības personu
sertifikācijas un resertifikācijas kārtība.
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Nr.

7.23.

7.24.

Pasākums

MK noteikumu projekta izstrāde par kārtību,
kādā kompetenta valsts pārvaldes iestāde ir
atļāvusi izmantot pacienta datus konkrētā
pētījumā.

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

Izstrādāts projekts

8
10

Iesniegts izskatīšanai
MK

11

Izstrādāti projekti

MK noteikumu projekta "Ārstniecības iestāţu MK noteikumi
reģistra izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība" izstrāde.

Izstrādāts projekts

8

MK noteikumi

01.12.2011.

Izsludināti VSS

10

Iesniegti izskatīšanai
MK

11

9

Izsludināts VSS

Grozījumu MK 2007.gada 12.aprīļa
noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama
smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta
konstatēšana un miruša cilvēka nodošana
apbedīšanai" izstrāde.

01.12.2011.

Izsludināts VSS

MK projekta izstrāde: 1)par kārtību, kādā
MK noteikumi
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.

7.25.

7.26.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts izskatīšanai
MK
Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK

01.11.2011.

10

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

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

K.Kļaviņa

SPN

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

Ţ.Zvaigzne
E.Pole

BID, KN

I.Bradovska

VAD

M.Petroviča

VAD

Veiktas izmaiņas līdzšinējā ārstniecības
iestāţu reģistrācijas kārtībā, lai mazinātu
administratīvo slogu ārstniecības
iestādēm, kā arī izstrādāts ārstniecības
iestāţu darbības profilu klasifikators.

11
3

30.09.2011.
6

9

Izstrādāti un pieņemti MK noteikumi,
kas precizē personas nāves fakta
konstatēšanas kārtību. Informēti ģimenes
ārsti un sabiedrība kopumā par
veiktajām izmaiņām.
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Nr.

7.27.

Pasākums

Grozījumu MK 2007.gada 27.marta
noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes,
uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un
iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un
sociālās aprūpes institūcijās"" izstrāde.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK

01.02.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Kārtība saskaņota ar 2010.gada
28.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem
likumā "Par narkotisko un psihotropo
vielu un zāļu legālās aprites kārtību"
37.pantā.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

D.Arāja

VAD

E.Pole

KN

E.Pole

KN

E.Pole

KN

E.Pole

KN

1

Darbības
Sabiedrības informēšana
virziens Nr.8

8.1.

Mediju kampaņas realizācija par iespējām
TV, radio klipi,
izvēlēties lētākas zāles, sadarbībā ar Veselības plakāti, baneri
ekonomikas centru.

2

Sabiedrības informēšanas pasākumi par
pacientu līdzmaksājumu par 100%
kompensējamām zālēm.

3

8.2.

Sabiedrības informēšanas pasākumi par
izmaiņām slimnīcu sniedzamo pakalpojumu
klāstā.
8.3.

8.4.

Relīzes, semināri,
preses
konferences,
intervijas,
diskusijas

Informācijas
publicēšana
mājaslapā un
sociālo tīklu
piesaiste

Visu jūniju atbilstoši
darba grupā nolemtajam

Turpināt realizēt un informēt par vēţa
Rezultātu analīze Pastāvīgi visu gadu
savlaicīgas atklāšanas - dzemdes kakla vēţa un
krūts vēţa skrīninga programmu. Nosūtāmās
vēstules satura uzlabošana.

4

31.03.2011.

6

3

21.02.2011.

5

30.06.2011.

31.12.2011.

Iedzīvotāji tiek informēti par iespējām
izvēlēties lētākas līdzvērtīgas iedarbības
zāles.
Visas iesaistītās puses ir savlaicīgi
informētas par līdzmaksājumu.

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības
informēšana par VM izstrādātajām
politikas iniciatīvām un pieņemtajiem
lēmumiem par izmaiņām slimnīcu
sniedzamo pakalpojumu klāstā.

Realizēto atbalsta pasākumu rezultātā
iedzīvotāji ir informēti par valsts
nodrošinātajām profilakses programmām
un tajās aktīvi piedalās.
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Nr.

Pasākums

Mājas lapas satura un funkcionalitātes
pilnveidošana un sociālo tīklu iesaiste.
8.5.

Dokumenta veids
(likums, MK
noteikumi, PPD
veids, cits)
Informācijas
publicēšana
mājaslapā un
sociālo tīklu
piesaiste

Sadarbības koordinēšana ar padotības
iestādēm un NVO.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pastāvīgi visu gadu

31.12.2011.

Pastāvīgi visu gadu

31.12.2011.

8.6.

VM informatīvā tālruņa zvanu pieņemšana no Pārskats
iedzīvotājiem par to, kas kavē saņemt
medicīnisko palīdzību.

Pastāvīgi visu gadu

15.04.2011.
15.07.2011.
15.10.2011.

8.7.

3

Pastāvīgi nodrošināta un organizēta
apmeklētāju pieņemšana.

Apmeklētāju
pieteikuma
anketas

Pastāvīgi visu gadu

3

6

9

6

9

15.04.2011.
15.07.2011.
15.10.2011.

8.8.

8.9.

Informatīvi izglītojošu jautājumu
nodrošināšana par ģimenes veselību un
profilaksi.

Relīzes,
informācija
mājaslpā un
sociālajos tīklos

Pastāvīgi visu gadu

31.12.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Pilnveidota mājaslapas satura
pasniegšanas forma, informācijas
pieejamībai par aktualitātēm veselības
aprūpes jomā. Nodrošināta efektīvāka
informācijas aprite, izmantojot sociālo
tīklu kanālus.
Organizēta sadarbība ar veselības aprūpē
iesaistītajām nevalstiskajām
organizācijām un savstarpējās
komunikācijas uzlabošana ar VM
institūcijām, lai nodrošinātu sabiedrības
iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas
procesā.
Nodrošināta aktuālo jautājumu
izvirzīšana un komunicēšana par valsts
apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību. Sagatavots un
reizi ceturksnī iesniegts valsts
sekretāram pārskats par veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību
iedzīvotāju skatījumā.
Nodrošināta iedzīvotāju aktuālo
jautājumu par veselības aprūpes
pieejamību izskatīšana un panākta
efektīvāka uzdoto jautājumu risināšanu
un atbilţu sniegšanu. Sagatavots un reizi
ceturksnī iesniegts valsts sekretāram
pārskats par veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju
skatījumā.
Paaugstināta iedzīvotāju informētība par
ģimenes veselības profilakses
jautājumiem.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

E.Bune

KN

E.Bune

KN

E.Bune

KN

E.Bune

KN

E.Bune

KN
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Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Cits

8.10.

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

B.Kņigins

BID

K.Kļaviņa

SPN

E.Pole

KN

I.Birzniece

SVD

G. Stūrīte

AKN

31.12.2011.

4 informatīvo pasākumu/publikāciju
realizācija, informējot sabiedrību un
finansējuma saņēmējus par ES fondu 2007.2013.gada plānošanas periodu veselības
nozarē un mājas lapas
http:/www.esfondi.vm.gov.lv aktualizācija.

Nodrošināti informatīvie un publicitātes
pasākumi par Eiropas Savienības fondu
2007.-2013.gada plānošanas perioda
ieviešanu.

Darbības
Darbības nodrošinājums un darbības spēju uzlabošana
virziens Nr.9
Veselības ministrijas darbības stratēģijas
2012.-2014.gadam izstrāde.

PPD

31.12.2011.

9.1.

Veselības ministrijas 2010.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

Cits

Apstiprināšana VM

9.2.

Grozījumu MK 2009.gada 15.decembra
instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta
sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"
izstrāde.

MK noteikumi

9.3.

9.4.

Pārskata izstrādāšana

Iekšējā audita darba izpildes un kvalitātes
rādītāju uzskaites un analīzes sistēmas
izstrāde.

Procedūra

Izstrādāts projekts

2

30.06.2011.
6

9

30.12.2011.

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

10
12

Izstrādāts projekts

10 01.10.2011.

Nodrošināta Veselības ministrijas
darbības vidēja termiņa plānošana tās
kompetencē esošajās politikas jomās
saistībā ar veselības nozarē
apstiprinātajiem politikas plānošanas
dokumentiem.
Nodrošināta VM faktiski sasniegto
rezultātu salīdzinājums ar valdības
deklarācijā un VM darba plānā
noteiktajiem rīcības virzieniem un
uzdevumiem.
Noteikumu projektā iekļauts punkts par
tiesību akta projekta anotācijas
papildināšanu ar informāciju par ietekmi
uz veselību.

Noteikti uzkrājamie un analizējamie
rādītāji un shēma atbilstoši spēkā
esošajai ārējai normatīvajai bāzei.
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Nr.

9.5.

9.6.

9.7.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Procedūras KR.7.P.41. "Iekšējā audita
Procedūra
veikšana un ieteikumu ieviešanas uzraudzība"
aktualizēšana.

Izstrādāts projekts

VM un padotības iestāžu iekšējā audita gada
darbības pārskata sastādīšana.

Gada darbības pārskats

Pārskats

ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu Plāns
ilgtermiņa plānošana.

ES fondu vadības un
kontroles sistēmas auditu
plāns

VM un padotības iestāžu iekšējo auditu
plānošana.

Stratēģiskais plāns
Nākošā gada plāns

Plāns

7

01.07.2011.

1

30.01.2011.

6

01.06.2011.

12

30.12.2011.

9.8.

Plānoto iekšējo auditu, tai skaitā, horizontālo, Cits
veikšana.

Pastāvīgi

Audita lieta

9.9.

9.10.

Sadarbības iestādes ES fondu vadības un
kontroles sistēmas auditu uzraudzība.

Ārējo auditu ieteikumu uzraudzības shēmas
izstrāde.

Cits

Cits

Veikti uzraudzības
pasākumi
Veikti uzraudzības
pasākumi
Izstrādāti priekšlikumi

6

15.12.2011.
12
7

01.07.2011.

9.11.

9.12.

9.13.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Noteiktas rīcības un atbildības atbilstoši
spēkā esošajai ārējai normatīvajai bāzei.

G. Stūrīte

AKN

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

S. Zaharāne
G.Stūrīte

AKN

G. Stūrīte

AKN

S.Zaharāne

AKN

S. Zaharāne G.
Stūrīte
V.
Blaua

AKN

G. Stūrīte

AKN

G. Stūrīte
B.Baltiņa

AKN

B.Baltiņa

AKN

Z.Valtere

AKN

Pamatojoties uz risku novērtējumu
nodrošināta ESF vadības un kontroles
sistēmas novērtēšana.
Aktualizēta audita vide un, pamatojoties
uz risku novērtējumu, noteiktas
auditējamās prioritātes, resursi un plāns
auditu realizācijai.
Auditējamās sistēmas, t.sk. ES fondu
vadības un kontroles sistēmas
novērtējums un ieteikumi darbības
uzlabošanai.
Nodrošināta Sadarbības iestādes auditu
atbilstība darba izpildes un kvalitātes
prasībām.
Noteikti uzkrājamie un analizējamie
rādītāji un līdzekļi atbilstoši ārējā audita
veicējiem.

Normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes
plānveida pārbaudes Veselības ministrijā un
ministrijas padotības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.

Ziņojumi

Pārbaužu veikšana
atbilstoši plānam

31.12.2011.

Nodrošināta normatīvajos aktos noteikto
prasību izpilde.

Kvalitātes rokasgrāmatas izstrāde.

Cits

Kvalitātes rokasgrāmata

31.12.2011.

Vienā dokumentā aprakstīta kvalitātes
sistēmas darbība.
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Nr.

Pasākums

Procesus reglamentējošo un saistīto
dokumentu uzturēšanas procedūras izstrāde.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

31.12.2011.

9.14.

Vienotu prasību noteikšana dokumentu
dienesta vajadzībām apstrādei.

Procedūra

Izstrādāta procedūra

9

01.09.2011.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Apkopti visu KRG iekļauto procesu un
procedūru norisi reglamentējošie
dokumenti, saistītie dokumenti un
noteikta to aktualizēšanas kārtība.

Noteiktas vienotas prasības dokumentu
dienesta vajadzībām apritei un
saglabāšanai atbilstoši ārējos
normatīvajos aktos noteiktajam.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

Vienošanās dokumenta izstrāde ar padotības
iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām, kurās
Veselības ministrija ir valsts kapitālu daļas
turētāja, par sarakstes termiņiem starp
iestādēm.

Vienošanās

Procedūras „Dokumentu uzkrāšana,
izvērtēšana, saglabāšana, pieejamība un
izmantošana VM” izstrāde.

Procedūra

Veselības ministrijā saņemto elektronisko
dokumentu aprites procesu optimizācija.

Procedūra

Izstrādāta vienošanās

10 01.10.2011.

Izstrādāta procedūra

Izstrādāta procedūra

12 31.12.2011.

9

30.09.2011.

Noteikta vienota kārtība jautājumos,
kurus nereglamentē ārējie normatīvie
akti.

Nodrošināta dokumentu uzkrāšana,
izvērtēšana, saglabāšana, pieejamība un
izmantošana.
Nodrošināts tehniskais risinājums
materiālo resursu optimizācijai, izslēdzot
papīra izdruku veidošanos un noteikta
vienota kārtība pilnīgas elektronisko
dokumentu aprites nodrošināšanai
Veselības ministrijā.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

Z.Valtere

AKN

E.ZorgevicaPrāma

AD

E.ZorgevicaPrāma

AD

E.ZorgevicaPrāma

AD

E.ZorgevicaPrāma
R.Vansovičs

AD
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Nr.

Pasākums

Detalizēta ITT infrastruktūras optimizācijas
plāna izstrāde un iesniegšana Veselības
ministrijas valsts sekretāram apstiprināšanai.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Apstiprināta detalizētā
ITT infrastruktūras
optimizācijas plāna
1.posma ieviešana

12 31.12.2011.

9.19.

Kārtības par tiesību piešķiršanu izstrāde
atbilstoši drošības noteikumiem.

Procedūra

Izstrādāta procedūra

30.11.2011.

9.20.

Atbilstoši informatīvajam ziņojumam
"Par informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju infrastruktūras
optimizāciju Veselības ministrijā un tās
padotības iestādēs" panākta efektīva un
optimāla valsts līdzekļu izmantošana
informācijas tehnoloģiju un
telekomunikāciju infrastruktūras
pakalpojumu nodrošināšanai.
Nodrošināta drošības pasākumu
ievērošana un kontrole. Noteikti vienoti
principi, kādā veidā darbinieki saņem
daţādu līmeņu piekļuves tiesības
daţādiem resursiem, kā arī nodrošināta
darbinieku iekšējā elektroniskā paraksta
pārvaldība.

Līgumu sagatavošanas, vizēšanas,
reģistrēšanas un kontroles kārtības izstrāde.

Procedūra

Izstrādāta procedūra

Ierēdņu un darbinieku novērtēšanas kārtības
izstrāde.

Procedūra

Izstrādāta procedūra

31.08.2011.

Noteikta vienota Veselības ministrijas
darbinieku un ierēdņu novērtēšanas
kārtība.

Sākotnējo nacionālo pozīciju izstrāde.

Cits

Sagatavotas nacionālās
pozīcijas

31.12.2011.

Sagatavotas sākotnējās nacionālās
pozīcijas Latvijas nacionālo interešu
pārstāvībai ES Padomes darba grupās
(sagatavotas 10 sākotnējās nacionālās
pozīcijas).

9.21.

31.10.2011 Noteikta vienota kārtība visu Veselības
ministrijā sagatavoto līgumu
sagatavošanai, vizēšanai, reģistrēšanai
un kontrolei.

9.22.

9.23.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

R.Vansovičs

AD

R.Vansovičs

AD

I.Kreigere

AD

M.Treija

AD

A.Raboviča

ELSSN

25
Veselības ministrijas 2011.gada darba plāns (ar 30.08.2011. grozījumiem)

Nr.

9.24.

Pasākums

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

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sagatavotas nacionālās
pozīcijas

31.12.2011.

Sagatavoti informatīvie
ziņojumi

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Sagatavotas nacionālās pozīcijas un
pārstāvētas Latvijas nacionālās intereses
EPSCO ministru sanāksmēs par VM
kompetences jautājumiem (sagatavotas
10 nacionālās pozīcijas un 3
informatīvie ziņojumi).

Atbildīgā
amatpersona

Departaments,
nodaļa

A. Raboviča

ELSSN

A.Raboviča

ELSSN

L. Šerna

ELSSN

A.Raboviča

ELSSN

A.Raboviča

ELSSN

I.Andersone

BID

Informatīvie ziņojumi
iesniegti izskatīšanai
MK

9.25.

Procedūras par VM iekšējo Eiropas lietu
koordinācijas kārtību izstrāde.

Procedūra

Dalība Pasaules Veselības Asamblejā.

Cits

Izstrādāta procedūra

9

5

01.09.2011.

30.05.2011.

9.26.

9.27.

Informatīvs seminārs VM un VM padotības
iestāţu darbiniekiem par ES lēmumu
pieņemšanas kārtību.

Seminārs

Definēts VM un VM padotības iestādēs
personāla skaits un tā kvalifikācijas, kas būs
nepieciešams Latvijas Prezidentūras funkciju
veikšanai.

Cits

Kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts
kapitāla daļu turētāja, gada pārskatu analīzes
un to kopsavilkumu sagatavošana.

Cits

30.09.2011.

Nodrošināta veiksmīgāka VM
kompetences jautājumu pārstāvēšana ES
institūcijās.
Nodrošināta Latvijas Republikas
pārstāvniecība un sagatavots viedoklis
darbam Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā.
Stiprināt VM un VM padotības iestāţu
darbinieku zināšanas par ES lēmumu
pieņemšanas kārtību gatavojoties
Latvijas Prezidentūrai Eiropas
Savienībai 2015.gadā.

8,9

9.28..

9.29.

6

6

30.06.2011.

9

15.09.2011.

Gatavojoties Latvijas Prezidentūrai
Eiropas Savienībā 2015.gadā, līdz
2011.gada 1.jūlijam ministrijām ir
jāsagatavo informācija par personāla
skaitu un tā kvalifikāciju, kas būs
nepieciešams Latvijas Prezidentūras
funkciju veikšanai.
Tiek veikta kapitālsabiedrību, kurās
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja,
gada pārskatos sniegtās informācijas
analīze un sagatavots atzinums par
kapitālsabiedrības darbību.
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Nr.

Pasākums

Analīzes par valsts budžeta izpildi
sagatavošana.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Ik mēnesi tiek sagatavota
informācija
departamenta vadībai

Pastāvīgi

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais
rādītājs

Informatīvā ziņojuma "Par kapitālsabiedrību, Cits
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un rezultatīvo rādītāju
plānu 2012.gadam" sagatavošana.
9.31.

1

4

7

Departaments,
nodaļa

I.Andersone

BID

I.Andersone
K.Kļaviņai

BID, SPN

Sniegts atbalsts valsts budžeta procesa
nodrošināšanai, tādējādi atbalstot
koordinētas veselības aprūpes politikas
īstenošanu.

9.30.
Reizi ceturksnī
Sagatavota informācija
Finanšu ministrijai

Atbildīgā
amatpersona

10 20.10.2011.

12 30.12.2011.

Izpildīta Likuma par budţetu 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.

