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Veselības ministrijas 2008.gada darba plāns

Nr.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

Rezultāts un tā rādītājs

Atbildīgā amatpersona

Darbības
virziens Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē
Nr.1

1.1.

1.2.

MK noteikumu projekta
"Noteikumi par ārstniecības
personu kompetenci ārstniecībā un
ārstniecības personu teorētisko un
praktisko zināšanu apjomu"
izstrādāšana
Ministru kabineta noteikumu
projekta izstrāde "Grozījumi
Ministru kabineta 2005.gada
11.oktobra noteikumos Nr.760
"Ārstniecības personu reăistra
izveides, papildināšanas un
uzturēšanas kārtība""

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

1.3.

1.4.

1.5.

10
12

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

7

2. Izsludināts VSS

8

3. Iesniegts izskatīšanai MK

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
Tautsaimniecībā konkurētspējīgas
darba samaksas (zemākā
ārstniecības personu amatalga un
piemaksas) noteikšana ārstniecības
personām, veicot grozījumus
Ministru kabineta 2006.gada
30.novembra noteikumos Nr.980
"Noteikumi par darba samaksu
ārstniecības personām"
Ministru kabineta noteikumu
projekta "Kārtība, kādā
ārstniecības iestādes un
ārstniecības personas iegūst
tiesības veikt ārstniecības personu
apmācību" izstrādāšana
Rezidentūras finansējuma
palielinājuma nodrošināšana, lai
palielinātu rezidentu skaitu un
darba samaksu.

01.10.2008.

Precizēts ārstniecības personu reăistrā iekĜaujamās
informācijas apjoms atbilstoši ārstniecības personas
statusam

30.12.2008.

Nodrošināts strādājošo darba samaksas paaugstinājums un
iemaksu veikšana obligātajā valsts sociālajā apdrošināšanā,
kā rezultātā tiks mazināta esošo speciālistu aiziešana uz
privāto sektoru un tiks piesaistīti jauni darbinieki.

15.12.2008.

Normatīvajā aktā noteikta kārtība, kādā ārstniecības iestādes
un ārstniecības personas iegūst tiesības veikt ārstniecības
A.ViĜums
personu apmācību

01.12.2008.

Kvalitatīva un efektīva rezidentu sadales un rezidentūras
finansēšanas funkciju veikšana, nodrošinot jauno speciālistu
attīstību un iekĜaušanos darba tirgū nepieciešamajā skaitā,
I.Černušenko
specialitātēs un kvalitātē, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam rezidentu darba samaksas paaugstinājumam.
Ikgadējs pasākums.

8

I.Černušenko

10

3. Iesniegts izskatīšanai MK

12

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

8

2. Izsludināts VSS

9

Veicināt rezidentu attīstību un
nodrošināt to iekĜaušanos darba tirgū
nepieciešamajā skaitā, specialitātēs
un kvalitātē.

15.12.2008.

Normatīvajā aktā noteikta ārstniecības personu kompetence
ārstniecībā un ārstniecības personu teorētisko un praktisko
zināšanu apjoms
A.ViĜums

10

2. Izsludināts VSS

3.Iesniegts izskatīšanai MK

A.ViĜums

9

12
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Nr.

1.6.

1.7.

Pasākums
Papildus nepieciešamā
finansējuma aprēėināšana, lai
nodrošinātu Ārstniecības likumā
paredzētās sociālās garantijas
neatliekamās medicīniskās
palīdzības (NMP) brigāžu
ārstniecības personām, NMP
vadības dispečercentros
strādājošiem

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)
Detalizētu finansiālo aprēėinu
veikšana un saskaĦošana ar Finanšu
ministriju, lai nodrošinātu
Ārstniecības likuma grozījumus
(pabalstus NMP dienestā
strādājošajiem)

Likumprojekta "Grozījumi
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
Ārstniecības likumā" sagatavošana
saistībā ar Ārstniecības likumā
paredzētajām sociālajām
garantijām NMP brigāžu
ārstniecības personām, NMP
vadības dispečercentros
strādājošiem
2. Izsludināts VSS

1.8.

Izveidota darba grupa

01.03.2008.

Ārstniecības personas, autovadītāji un dispečerdienesta
darbinieki tiks motivēti uzsākt un turpināt darbu NMP
sistēmā, kā rezultātā uzlabosies NMP dienestu darbs un
neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniegšana
iedzīvotājiem smagu slimību un nelaimes gadījumos

01.12.2008

Ārstniecības personas, autovadītāji un dispečerdienesta
darbinieki tiks motivēti uzsākt un turpināt darbu
neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmā, kā rezultātā
D.Mūrmane-Umbraško, R.Osis
uzlabosies NMP dienestu darbs un neatliekamās palīdzības
pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem smagu slimību un
nelaimes gadījumos

11

Izstrādāti kritēriji un priekšlikumi par iespējamo
apdrošināšanas modeli, kā rezultātā tiks aizsargāti pacienti
un ārstniecības personas pret netīša kaitējuma rezultātā
radītiem finansiāliem riskiem

Izstrādāti priekšlikumi par
ārstniecības personu profesionālās
darbības civiltiesiskās apdrošināšanas
sistēmas modeli

6

1.10.

Apbalvojuma "Gada balva
medicīnā" iedibināšana un
pasniegšana

D.Mūrmane-Umbraško

10.12.2008.
12

3
1.9.

I.Černušenko

12
2

Izstrādāts politikas plānošanas
dokuments, kas nosaka ārstniecības
personu profesionālās darbības
civiltiesiskās apdrošināšanas
principus

Nodrošināt Eiropas Savienības
fondu darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.3.2.3.aktivitātes "Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā
iesaistīto institūciju personāla
kompetences, prasmju un iemaĦu
līmeĦa paaugstināšana" īstenošanu

Atbildīgā amatpersona

9

3. Iesniegts izskatīšanai MK
Izstrādāt ārstniecības personu
profesionālās darbības
civiltiesiskās apdrošināšanas
principus

Rezultāts un tā rādītājs

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

31.03.2008
5

Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, paaugstinot veselības aprūpes un
veselības veicināšanas procesā iesaistīto cilvēkresursu
kompetences līmeni

E.Klapere

20.05.2008

I.Baranova

31.07.2008

I.Baranova

7
Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumi
KampaĦas organizēšana plašsaziĦas
līdzekĜos
Iedzīvotāju ieteikto kandidātu
apbalvojuma saĦemšanai izvērtēšana
Apbalvojuma "Gada balva medicīnā
2008." pasniegšana

Veicināta mediėu profesijas prestiža celšana un saliedētība

1

2

14.03.2008.
E.Pole

3
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Nr.

1.10.1.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Rezultāts un tā rādītājs

10

Sagatavošanās pasākumu
Organizēt apbalvojuma "Gada
organizēšana
balva medicīnā 2009." pasniegšanu

30.12.2008.
5

1.11.

Organizēt kampaĦu "Izvēlies
mediėa profesiju"

Atbildīgā amatpersona

Uzrunāta jauniešu mērėauditorija par iespējām un
priekšrocībām, izvēloties mediėa profesiju

1. KampaĦas sagatavošana
31.07.2008.

7

E.Pole

2. KampaĦas norise
Darbības
virziens Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi
Nr.2
Izstrādāti priekšlikumi
2.1.
Priekšlikumu izstrāde
1. Informācijas apkopošana
1
medicīniskās rehabilitācijas
medicīniskās rehabilitācijas
2. Informācijas analīze
2
sistēmas sakārtošanai. Pēc priekšlikumu par medicīnas
sistēmas pilnveidošanai
3. Dienesta ziĦojums ar
3
28.03.2008. rehabilitācijas sistēmas uzlabošanu izvērtēšanas, uzsākts
priekšlikumiem valsts sekretāram
darbs pie Medicīnas rehabilitācijas programmas izstrādes

2.2.

Ministru kabineta noteikumu
1. Izstrādāts MK noteikumu projekts
projekta par obligātajām prasībām
ārstniecības iestādēm izstrāde

1

1.Izsludināts VSS
2. Iesniegts izskatīšanai MK
2.3.

2.4.

2.5.

Veikt aprēėinus par vienotas vēža 1. Veikta sākotnējā analīze
skrīninga (dzemdes kakla vēža,
2. Izstādāts nepieciešamo aktivitāšu
krūts vēža, resnās zarnas vēža un plāns

SaskaĦā ar apstiprināto koncepciju tiks grozīti MK
19.12.2006. noteikumi Nr.1046 "Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība". Veselības aprūpes
pakalpojumi tiks apmaksāti, balstoties uz izmaksu
efektīviem apmaksas modeĜiem.

A.ViĜums

3
12

08.12.2008.

12
3
5
01.10.2008.
10

2.6.

A.ViĜums

01.04.2008.

Precizēts ārstniecības iestāžu reăistrā iekĜaujamās
informācijas apjoms atbilstoši valsts informācijas sistēmu
izveides un uzturēšanas prasībām

8
4

3. Izsludināts VSS
Ministru kabineta noteikumu
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
projekta „Kārtība, kādā izstrādā,
2. Izsludināts VSS
izvērtē, reăistrē un ievieš klīniskās
3.
Iesniegts izskatīšanai MK
vadlīnijas” izstrāde

A.ViĜums

01.08.2008.

Normatīvajā aktā noteiktas prasības ārstniecības iestādēm
atbilstoši veselības aprūpes nozares politikas plānošanas
dokumentos paredzētam - nosaukt slimnīcu gradāciju pēc
palīdzības līmeĦiem

5

Grozījumu MK 2005.gada 8.marta Iesniegts izskatīšanai MK
noteikumos Nr.170 "Noteikumi
par ārstniecības iestāžu reăistru"
izstrāde
Izstrādāt Ambulatoro un stacionāro 1. Uzsākt koncepcijas izstrādi
pakalpojumu finansēšanas modeĜu
attīstības koncepciju
2.Izstrādāts koncepcijas projekts

A.ViĜums
L.Belševica

1
2

Noteikta kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reăistrē un ievieš
M.Forstmane
klīniskās vadlīnijas. Vadlīnijas palīdzēs ārstniecības
personām izvēlēties piemērotāko slimību profilakses,
diagnostikas, ārstēšanas, rehabilitācijas un aprūpes taktiku,
lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu efektīvu ārstniecību.

Veikta vadības informācijas sistēmas ar skrīningu saistīto
izmaksu analīze, izstrādāts nepieciešamo aktivitāšu plāns

A.ViĜums
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Nr.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

iespējams prostatas vēža skrīnings)
informācijas sistēmas izstrādes
iespējām, tās struktūru,
finansējumu, nepieciešamo
cilvēkresursu sagatavošanu,
iekārtu iegādi un apmācību
programmu papildināšanu
ārstniecības personām, lai uzsāktu
organizētā vēža skrīninga
ieviešanu
2.7.

2.8.

4

1. Darba grupas izveide
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

Organizēt profilakstisko pasākumu 1. Telefonakcijas rīkošana
informēšanas kampaĦas
plašsaziĦas līdzekĜos
plašsaziĦas līdzekĜos

2.10.

A.ViĜums

01.04.2008.

Apzināti nepieciešamie finanšu līdzekĜi organizētā vēža
skrīninga pasākumu realizācijai

31.10.2008.

Tiks izstrādāts centralizētā (organizētā) vēža skrīninga
M.Forstmane
modelis.
Noteikti pasākumi, kas vērsti uz onkoloăisko slimību
izplatības ierobežošanu.
Uzlabota onkoloăisko slimību pacientu veselības aprūpe un
dzīves kvalitāte. Attīstīta paliatīvā aprūpe.

2
7
10

3

2. Informatīvo materiālu ievietošanai
laikrakstos un televīzijas raidījumos
2.9.

Atbildīgā amatpersona

29.02.2008.

Izstrādāt organizētā vēža skrīninga Apzināti nepieciešamie finanšu
iespējamo izmaksu un ieguvumu līdzekĜi
ekonomisko aprēėinu un aprēėināt
nepieciešamos finanšu un
cilvēkresursus organizētā vēža
skrīninga pasākumu īstenošanai.
Onkoloăisko slimību kontroles
programmas (Vēža kontroles
programmas) izstrāde

Rezultāts un tā rādītājs

Sagatavot iesniegšanai Ministru
1. Informatīvā ziĦojuma sagatavošana
3
kabinetā informatīvo ziĦojumu par
Ambulatorās un stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstības programmas un
tās ieviešanas plāna 2005.2. Informatīvā ziĦojuma iesniegšana
2010.gadam īstenošanas gaitu
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē
Nodrošināt Ambulatorās un
2
1.Darba grupas izveide
stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstības
2
programmas 2011.-2016.gadam
2.Darba grupas rīcības plāna izstrāde
izstrādes sagatavošanās darbus
3.Veikt esošās situācijas izpēti un

30.05.2008.

Paaugstināta mērėgrupu informētība par profilakstisko
programmu nozīmi un nepieciešamību

E. Pole

Izvērtēti līdzšinējie darbības rezultāti un noteikti jauni
kritēriji Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas izstrādei

K.KĜaviĦa

Izveidota darba grupa un izvērtēti līdzšinējie darbības
rezultāti un noteikts pasākumu plāns un nepeiciešamie
resursi Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas projekta
izstrādei

K.KĜaviĦa, I.KārkliĦa, A.ViĜums

5

02.05.2008
5

30.12.2008
12

sagatavot priekšlikumus

2.11.

Izveidot lokālās slimnīcas
pārprofilēšanas modeli par zemāka
līmeĦa slimnīcu vai veselības
centru
Dienesta ziĦojums valsts sekretāram

5

30.05.2008.

Noteikti ieteikumi un kritēriji lokālo daudzprofilu slimnīcu K.KĜaviĦa, I.KārkliĦa,
pārprofilēšanai par zemāka līmeĦa slimnīcām vai par
A.ViĜums
veselības centriem
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Nr.

2.12.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Veikt normatīvo aktu izvērtēšanu
un sagatavot informatīvo ziĦojumu
2
par turpmāko rīcību slimnīcu
nodrošināšanai ar medicīnas
1. Sagatavots informatīvais ziĦojums
tehnoloăijām un to racionālu
2. Izsludināts VSS
3
izmantošanu atbilstoši slimnīcu
3. Iesniegts izskatīšanai MK
darbības mērėim

Rezultāts un tā rādītājs

13.05.2008

Atbildīgā amatpersona

Izvērtēts līdzšinējais medicīnas tehnoloăiju izvietojums un K.KĜaviĦa, R.Joksts
noteikti jauni kritēriji Ambulatorās un stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas
izstrādei, kas nodrošinās racionālas, iedzīvotājiem pieejami
izvietotas un atbilstoši noslogotas medicīnas tehnoloăijas.

5

Pabeigti 3 projekti

8

29.08.2008

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot primārās veselības aprūpes B.KĦigins
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

30.12.2008

B.KĦigins

2.13.

Nodrošināt ES fondu Vienotā
programdokumenta
1.4.1.aktivitātes "Primārās
veselības aprūpes (PVA)
infrastruktūras un aprīkojuma
uzlabošana" īstenošanu

2.14.

Nodrošināt ES fondu Vienotā
Pabeigti 8 projekti
programdokumenta
1.4.2.aktivitātes "Neatliekamās
medicīniskās palīdzības (NMP)
SaĦemta ES fondu atmaksa
sistēmas infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana" īstenošanu

2.15.

Nodrošināta ambulatorās veselības
Izstrādāta investīciju stratēăija
aprūpes pakalpojumu sniedzēju
attīstības investīciju stratēăijas
Noteikti atbalsta piešėiršanas
izstrāde un īstenošana
nosacījumi
Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

2.16.

Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" 3.1.5.1.aktivitātes
"Ambulatorās veselības aprūpes
attīstība" īstenošanu

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

2.17.

Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi" 3.1.5.2.aktivitātes
"Neatliekamās medicīniskās
palīdzības attīstība" īstenošanu

2.18.

Nodrošināt stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju
attīstības investīciju stratēăijas
īstenošanu

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

7

31.07.2008.

Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

9

30.09.2008

2.19.

Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi"
3.1.5.3.1.apakšaktivitātes
"Stacionārās veselības aprūpes
attīstība" īstenošanu
Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Infrastruktūra un
pakalpojumi"

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

SaĦemta ES fondu atmaksa

12

29.08.2008

8

12

30.05.2008.

5

31.07.2008.

7

Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

11

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot ambulatorās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

E.Klapere

28.11.2008.

Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

5

20.05.2008.

Noteikti atbalsta piešėiršanas
nosacījumi

4

30.04.2008.

2

B.KĦigins

Nodrošināta bāze efektīvai līdzekĜu sadalei ambulatorās
E.Klapere
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras
attīstībai, tajā skaitā nodrošināta lauku ăimenes ārstu prakšu
infrastruktūras uzlabošana

Paaugstināta valsts apmaksāto neatliekamās medicīniskās
31.03.2008. palīdzības pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot neatliekamās
medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju
infrastruktūru pirmsslimnīcas posmā

3

B.KĦigins

30.12.2008
31.01.2008.

1

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes un
neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu
kvalitāte, uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru pirmsslimnīcas un
slimnīcas posmā

28.02.2008

E.Klapere

Nodrošināta bāze efektīvai līdzekĜu sadalei stacionārās
veselības aprupes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras
attīstībai

E.Klapere

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

E.Klapere

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot onkoloăijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas pakalpojumu kvalitāti

E.Klapere

B.KĦigins
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Nr.

2.20.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Rezultāts un tā rādītājs

Atbildīgā amatpersona
B.KĦigins

3.1.5.3.2.apakšaktivitātes
Apstiprināti MK noteikumi par
"Onkoloăijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas attīstība" aktivitātes īstenošanu
īstenošanu

31.03.2008.

3

Nodrošināt projektu, kas finansēti
saskaĦā ar MK 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1046
Pabeigti 9 projekti
"Veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība "
4.4.punktu, uzraudzību

7

30.07.2008

Nodrošināt projektu, kas finansēti
ar likumu "Par valsts budžetu
Pabeigti 22 projekti
2006.gadam", ieviešanu

7

30.07.2008

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

K.Mužica

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

K.Mužica

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot stacionārās veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

K.Mužica

2.21.

2.22.

2.23.

Nodrošināt saskaĦā ar likumu "Par
Uzraudzīti 11 projekti
valsts budžetu 2006. gadam"
16.pielikumu un "Par valsts
budžetu 2007.gadam"
15.pielikumu finansēto valsts
galvoto aizdevumu jaunu projektu Apstiprināti 3 projekti
apstiprināšanu un apstiprināto
projektu uzraudzību
Nodrošināt Eiropas ekonomikas
zonas un Norvēăijas valdības
finanšu instrumentu ieviešanu
veselības sektorā

12

30.12.2008

K.Mužica
30.05.2008

5

Apstiprināti projekti

12

30.12.2008

Paaugstināta valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāte, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru

S.Dubčaks

2.24.
Darbības
virziens Pakalpojumu saĦemšana un medikamentu apmaksa
Nr.3

3.1.

3.2.

3.3.

Uzlabot ăimenes ārstu darba
organizācijas kārtību

Apzināt problēmas ar telefona
numura „03” un „112” lietošanu,
lai rastu risinājumu operatīvai
neatliekamās medicīniskās
palīdzības brigādes izsaukšanai.
Izstrādāt Katastrofu medicīnas
sistēmas organizācijas noteikumu

1. Izveidotas darba grupas

1

2. Izstrādāti priekšlikumi

3

Sagatavots informatīvais ziĦojumu

3

28.03.2008.

Izstrādāts noteikumu projekts

31.03.2008.

3
01.07.2008.

Izvērtēta esošo dežūrārstu dienesta darbība un izstrādāti
priekšlikumi dežūrārstu dienesta attīstībai.
Veikta analīze par ăimenes ārstu prakšu sadarbību ar
feldšerpunktiem - ārstu palīgu prakses vietām, kas
izmantota, lai noteiktu nepieciešamību novirzīt VOAVA
R.Joksts
finanšu līdzekĜus ăimenes āstu jaunajām prakses vietām.
A.ViĜums
Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem
izstrādāti priekšlikumi par izmaiĦām tiešās pieejamības
speciālistu sarakstā, palielinot tiešās pieejamības speciālistu
skaitu.

Izvērtētas iespējas iedzīvotājiem lietojot numuru "03"un
"112" sazvanīt NMP, konstatētas problēmas un sniegti
priekšlikumi to risināšanai.
Katastrofu un ārkārtas medicīnisko situāciju gadījumā tiks
nodrošināta augsti efektīva neatliekamā medicīniskā

M.Finks, B.Kleina

B.Kleina
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Nr.

Pasākums
sistēmas organizācijas noteikumu
projektu

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)
Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai MK
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Izstrādāt Valsts operatīvās
medicīniskās komisijas nolikuma
projektu

Grozījumu izstrāde MK 2006.gada Iesniegts izskatīšanai MK
4.aprīĜa noteikumos Nr.263 "Ar
noteiktām slimībām slimojošu
pacientu reăistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas
kārtība"
Kārtības noteikšana, kādā VSIA
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
"Paula StradiĦa klīniskā
universitātes slimnīca" regulāri
2. Izsludināts VSS
novēro ČernobiĜas AES avārijas
3.
Iesniegts izskatīšanai MK
seku likvidēšanas dalībnieku un
ČernobiĜas AES avārijas rezultātā
cietušo personu veselības stāvokli
un nosaka slimību, invaliditātes un
personas nāves cēloĦsakarību ar
ČernobiĜas AES avāriju.

Ministru kabineta noteikumu
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
izstrāde, kuri nosaka kārtību, kādā
VAS „Paula StradiĦa klīniskā
2. Izsludināts VSS
universitātes slimnīca” veic

30.04.2008.

Iekšējā normatīvajā aktā noteiktas Valsts operatīvās
medicīniskās komisijas funkcijas, uzdevumi un pienākumi

Atbildīgā amatpersona

7

Izstrādāts Valsts operatīvās
medicīniskās komisijas nolikuma
projekts

Izstrādāti pacientu hospitalizācijas
plāna precizējumi
Precizēt pacientu hospitalizācijas
plānu līgumos starp Veselības
obligātās apdrošināšanas valsts
aăentūru un ārstniecības iestādēm,
kuras sniedz neatliekamo
medicīnisko palīdzību, nodrošinot
pacientu plūsmu uz tuvāko lokālo
vai reăionālo daudzprofilu
neatliekamās palīdzības slimnīcu,
Ħemot vēra slimnīcās esošo nodaĜu
specializāciju un resursus.
Grozījumu izstrāde MK 2001.gada Iesniegts izskatīšanai MK
3.aprīĜa noteikumos Nr.152
"Darbnespējas lapu izsniegšanas
kārtība"

01.07.2008.

Rezultāts un tā rādītājs
nodrošināta augsti efektīva neatliekamā medicīniskā
palīdzība cietušajiem (saslimušajiem).

4

3

28.03.2008.

3

B.Kleina

Lai nodrošinatu pacientu savlaicīgu ievietošanu slimnīcā un B.Kleina
novērstu NMP dienesta resurus neracionālu izmantošanu,
precizēts pacientu hospitalizācijas plāns līgumos starp
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aăentūru un
ārstniecības iestādēm, kuras sniedz neatliekamo
medicīnisko palīdzību

Veikti precizējumi darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā
saistībā ar Veselības inspekcijas izveidi

A.ViĜums

03.03.2008.

4

Precizēts ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reăistrā A.ViĜums
iekĜaujamās informācijas apjoms atbilstoši valsts
informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas prasībām
01.04.2008.

Nodrošināta augsti specializēta un kvalitatīva veselības
A.ViĜums
aprūpes pakalpojumu sniegšana ČernobiĜas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem un ČernobiĜas AES avārijas
rezultātā cietušajām personām

9
10
12
30.12.2008.

8
9

Izveidota ČernobiĜas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un ČernobiĜas AES avārijas rezultātā cietušo
personu vienota uzskaites datubāze

A.ViĜums
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Nr.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

universitātes slimnīca” veic
3. Iesniegts izskatīšanai MK
ČernobiĜas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un
ČernobiĜas AES avārijas rezultātā
cietušo personu uzskaiti,
izveidojot minēto personu
uzskaites vienotu datubāzi, un kuri
nosaka iekĜaujamās informācijas
apjomu
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

03.11.2008.

9

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

10
11

28.11.2008.

Koncepcijas projekta izstrāde par 1.Izstrādāts koncepcijas projekts
zāĜu iegādes kompensācijas
sistēmas attīstībai
2. Izsludināts VSS
nepieciešamajiem finanšu
3. Iesniegts izskatīšanai MK
resursiem laika posmam no 2009.2012.gadam

3
4

31.07.2008.

9

1.Izstrādāts likumprojekts
ZāĜu aprites likumprojekta izstrāde
2. Izsludināts VSS
un iesniegšana Ministru kabinetā
3. Iesniegts izskatīšanai MK

9

MK noteikumu projekta izstrāde 1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
„Grozījumi Ministru kabineta
2. Izsludināts VSS
2007. gada 27.marta noteikumos
3. Iesniegts izskatīšanai MK
Nr.220 „ZāĜu iegādes,
uzglabāšanas, izlietošanas,
uzskaites un iznīcināšanas kārtība
ārstniecības iestādēs un sociālās
aprūpes institūcijās”
Koncepcijas projekta "Par
neizlietoto medikamentu
savākšanas iespējām no
iedzīvotājiem" pieĦemšana un
grozījumu izstrāde saistītajos
normatīvajos aktos

Nodrošināta iespēja esošo budžeta līdzekĜu ietvaros
K.Brūvere
nodrošināt lielākam pacientu skaitam ar smagām un
hroniskām slimībām saĦemt valsts kompensējamās zāles un
medicīniskās ierīces

10
12

30.12.2008.

10
12

30.12.2008.

7

Uzlabota farmaceitiskās aprūpes pieejamība un kvalitāte

D.Arāja

ZāĜu aprites posmi un uzraudzības prasības ir noteiktas
vienotā dokumentā

D.Arāja

Uzlabota zāĜu aprite ārstniecības iestādēs

D.Biseniece K.Brūvere

Samazināts apdraudējums apkārtējai videi un cilvēku
veselībai

D.Biseniece

9
12
30.12.2008.

Iesniegts izskatīšana MK

4
30.04.2008.

Grozījumu sagatavošana saistītajos
normatīvajos aktos, kas reglamentē
aptiekas darbību, zāĜu marėēšanas un
izlatīšanas kārtību.

1.Izstrādāts informatīvais ziĦojums
Sagatavot informatīvo ziĦojumu
par iespējām efektīvāk regulēt zāĜu

Veiktas veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izmaiĦas, kas A.ViĜums
saistītas ar ārstniecības personu darba samaksas izmaiĦām I.Černušenko
2009.gadā.
Radīti
priekšnosacījumi veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
uz izmaksu efektīviem apmaksas modeĜiem.
Atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai, pārskatīti
teritoriju nosaukumi, kuriem VOAVA plāno līdzekĜu
samaksu par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem.

7

1.Izstrādāts likumprojekts
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

Farmaceitiskās aprūpes
likumprojekta izstrāde un
iesniegšana Ministru kabinetā

Atbildīgā amatpersona

11

1. Izstrādāts MK noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumu
projekts "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība""

Rezultāts un tā rādītājs

10

3

01.10.2008.

Sniegti priekšlikumi par efektīvāku zāĜu iepirkumu izmaksu D.Biseniece
no valsts budžeta līdzekĜiem regulēšanu un zāĜu cenu
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Nr.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

par iespējām efektīvāk regulēt zāĜu 2. Izsludināts VSS
iepirkumu izmaksas no valsts
3. Iesniegts izskatīšanai MK
budžeta līdzekĜiem un pastiprināt
zāĜu cenu uzraudzību
Pētījumu veikšana par veselības
nozares aktuālām tēmām

3.17.

3

3.19.

20.05.2008.

5

Veikt pētījumu par Latvijas
iedzīvotāju motivāciju un attieksmi
pret neoficiāliem maksājumiem
ārstniecības personām

3

Tiek iegūta informācija par neoficiālo maksājumu došanas
iemesliem, iedzīvotāju attieksmi un neoficiālo maksājumu
apmēriem.

Veikt pētījumu par ārstniecības
personu noslogojumu un darba
organizācijas principiem

3

Tiek noskaidrots ārstniecības personu nostrādātais stundu
skaits nedēĜā, tiek iegūta informācija par ārstniecības
personu darba vietu skaitu un novērtēta ārstniecības personu
darba organizācijas efektivitāte.

Veikt pētījumu par Latvijas
iedzīvotāju gatavību un iespējām
papildus maksāt par veselības
aprūpes pakalpojumiem

3

28.03.2008.

9
30.09.2008.

Grozījumu
projekta
izstrāde Izstrādāts MK noteikumu projekts
Ministru kabineta 2007. gada
26.jūlija noteikumos
Nr.415
“Kārtība, kādā izsniedz, aptur, Izsludināts VSS
pārreăistrē un anulē speciālas
atĜaujas (licences) farmaceitiskajai
un
veterinārfarmaceitiskajai Iesniegts izskatīšanai MK
darbībai, maksā valsts nodevu par
to izsniegšanu un pārreăistrēšanu,
kā arī novērtē aptieku, zāĜu un
veterināro zāĜu lieltirgotavu, zāĜu
un veterināro zāĜu ražošanas
uzĦēmumu atbilstību un zāĜu labas
izplatīšanas prakses atbilstību"

3

Grozījumu
projekta
izstrāde Izstrādāts MK noteikumu projekts
2007.g. 26.jūnija MK noteikumos
Nr.416 „ZāĜu izplatīšanas un Izsludināts VSS
kvalitātes kontroles kārtība”

3

E.Dompalma

Tiek noskaidrots, cik liels īpatsvars no cilvēkiem, kuri
vēršas slimnīcas uzĦemšanas nodaĜā, tiek hospitalizēti, kā
arī atklāti faktori, kas veicina ambulatoro pacientu vēršanos
slimnīcu uzĦemšanas nodaĜās
Precizēti kompetento institūciju un licences turētāja
pienākumi

D.Biseniece

Paplašināta zāĜu pieejamība veterinārmedicīniskajās
iestādēs. Uzlabots uzraudzības process.

I.Mača

Institūciju kontroles funkciju precizēšana, saskaĦošana
atbilstoši direktīvas prasībām.

D.Biseniece, L.Bilzone

4

6
30.06.2008.

4

Iesniegts izskatīšanai MK
Grozījumu
projekta
izstrāde Izstrādāts MK noteikumu projekts
2006.g. 18.aprīĜa MK noteikumos
Nr.304 „Noteikumi par zāĜu Izsludināts VSS
ražošanas un kontroles kārtību, par
zāĜu
ražošanu
atbildīgās

Atbildīgā amatpersona

Iegūta informācija par to, cik lielā mērā iedzīvotāji ir ar
mieru maksāt vairāk par veselības aprūpes pakalpojumiem
un kāda ir iedzīvotāju attieksme pret maksāšanu par
veselības aprūpes pakalpojumu saĦemšanu.

Veikt pētījumu par slimnīcu
uzĦemšanas nodaĜu darba
organizācijas principiem

3.18.

Rezultāts un tā rādītājs
no valsts budžeta līdzekĜiem regulēšanu un zāĜu cenu
uzraudzību

30.06.2008.

6
2
3
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Nr.
3.20.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

zāĜu
ražošanu
atbildīgās
Iesniegts izskatīšanai MK
amatpersonas
kvalifikācijas
prasībām un profesionālo pieredzi
un kārtību, kādā ražošanas
uzĦēmumam
izsniedz
labas
ražošanas prakses sertifikātu”
Koncepcijas
projekta
Veselības likumu izstrāde

6

par Izstrādāta koncepcija
Izsludināta VSS
Iesniegta izskatīšanai MK

6
10
12

3.23.

30.12.2008.

MK noteikumu projekta "AtĜauju Iesniegts izskatīšanai MK
izsniegšanas,
apturēšanas
un
anulēšanas kārtība, kā arī prasības,
kuru izpildi nodrošina atĜaujas
saĦēmējs,
saĦemot,
iepērkot,
izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un
iznīcinot I, II un III sarakstā
iekĜautos augus, vielas un zāles"
izstrāde

4

MK
noteikumu
projekta Iesniegts izskatīšanai MK
"Narkotisko un psihotropo vielu
un zāĜu iepirkšanas saĦemšanas,
uzglabāšanas,
izplatīšanas,
izsniegšanas,
uzskaites
un
iznīcināšanas kārtība zāĜu un
veterināro zāĜu ražošanā, zāĜu un
veterināro zāĜu lieltirgotavās un
aptiekās" izstrāde

4

Grozījumu
izstrāde
Ministru Izstrādāts MK noteikumu projekts
kabineta
2006.gada
9.maija
Izsludināts VSS
noteikumos
Nr.376
"ZāĜu
Iesniegts izskatīšanai MK
reăistrēšanas kārtība"

3.26.

MK
noteikumu
projekta 1. Izstrādāts MK noteikumu projekts
"Cilvēkiem paredzēto medicīnisko
ierīču klīniskās izpētes kārtība" 2. Izsludināts VSS
izstrāde
3. Iesniegts izskatīšanai MK

D.Mūrmane-Umbraško

Nodrošināta narkotisko un psihotropo vielu, kuras izmanto D.Biseniece
zinātniskiem pētījumiem un apmācībai, aprites uzraudzība.

Nodrošināta narkotisko un psihotropo vielu aprites
uzraudzība farmaceitiskās darbības uzĦēmumos.

D.Biseniece

01.04.2008.

2
3

01.06.2008.
6

MK noteikumu "Kārtība, kādā Iesniegts izskatīšanai MK
izveido, uztur, apmāca, finansē un
iesaista starptautiskās palīdzības
sniegšanā ātrās reaăēšanas un
medicīniskā atbalsta vienības, un
nosaka sociālās garantijas to
personālam"

Tiks izveidota koncepcija par veselības nozares jumta
likumu, kas regulēs lielākās veselības nozares jomas, tajā
skaitā, gan veselības aprūpi, gan sabiedrības veselību. Līdz
ar to tiks racionāli strukturizēts normatīvais regulējums,
veidojot vienotu normatīvo aktu sistēmu veselības jomā.
Veselības likums noteiks galvenos pamatprincipus, uz
kuriem tiek balstīta veselības nozare Latvijā.

01.04.2008.

3.24.
3.25.

Atbildīgā amatpersona

01.07.2008.

3.21.

3.22.

Rezultāts un tā rādītājs

3

31.03.2008.

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, lai transponētu I.Mača
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta
Direktīvu 2004/27/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK
par Kopienas Kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem
paredzētām zālēm
Normatīvajā aktā noteikta kārtība, kādā izveido, uztur,
B.Kleina
apmāca, finansē un iesaista starptautiskās palīdzības
sniegšanā ātrās reaăēšanas un medicīniskā atbalsta vienības,
un nosaka sociālās garantijas to personālam

Normatīvajā aktā noteikta cilvēkiem paredzēto medicīnisko A.ViĜums
ierīču klīniskās izpētes kārtība

6
9

31.10.2008.
10
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Nr.

3.27.

3.28

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Izstrādāta e-Veselības projekta un 1. Izstrādāts kārtības projekts
apakšprojektu īstenošanas kārtība
2. Kārtība apstiprināta VM

Grozāmo vai izstrādājamo MK
noteikumu apzināšana, saistībā ar
medicīniskās informācijas apriti
elektroniskā formā

Rezultāts un tā rādītājs

1
2

29.02.2008.

1. Apzināti grozāmie vai
izstrādājamie MK noteikumi, saistībā
ar medicīniskās informācijas apriti
elektroniskā formā

4

2. Sagatavots MK noteikumu
izstrādes un apstiprināšanas gaitas
plāns

5

Apzināti grozāmie vai izstrādājamie MK noteikumi, saistībā A.Katranži
ar medicīniskās informācijas apriti elektroniskā formā.

6
30.06.2008

3.29.

3.31.

Informatīvā
ziĦojuma
par
pamatnostādĦu
"e-Veselība
Latvijā" un to īstenošanas plāna
ieviešanu iesniegšana MK

1. Sagatavots informatīvā ziĦojuma
projekts
2. Informatīvais ziĦojums iesniegts
MK
Elektronisko
veselības
karšu Vadlīniju izstrāde un virzīšana
informācijas sistēmas vadlīniju apstiprināšanai
izstrāde
Integrācijas platformas vadlīniju Vadlīniju izstrāde un virzīšana
izstrāde
apstiprināšanai

M.Finks

16.05.2008.

Sabiedrības
un
ārstniecības Novadīts seminārs (konference) par
personu informēšana par e- e-veselību
veselības aktivitātēm

3.30.

Izstrādāta un apstiprināta e-Veselības projekta un
apakšprojektu īstenošanas kārtība, kas Ĝaus efektīvāk un
kvalitatīvāk realizēt pamatnostādnēs un pamatnostādĦu
īstenošanas plānā noteiktos pasākumus.

Atbildīgā amatpersona

2
30.04.2008.

4
6

30.06.2008.
6

30.06.2008.

Noorganizēts seminārs par e-veselību, kura laikā Veselības
ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvji informēs
par paveikto un rosinās uz diskusiju par izstrādātajām IS
koncepcijām.

M.Finks, E.Pole

Izstrādāts informatīvais ziĦojums par pamatnostādĦu "eVeselība Latvijā" un pamatnostādĦu īstenošanas plāna
ieviešanu

M.Finks

Apstiprinātas Elektronisko veselības karšu informācijas
sistēmas vadlīnijas, kas Ĝauj uzsākt elektronsikās veselības
kartes tehniksu ieviešanu.

M.Finks

Apstiprinātas Integrācijas platformas vadlīnijas, kas Ĝauj
uzsākt elektronsikās veselības kartes tehnisku ieviešanu,
nodrošinot datu apmaiĦas vides izveidošanu, informācijas
apmaiĦai starp dažādām veselības aprūpes informācijas
sitēmām un to lietotājiem (poliklīnikām, aptiekām, valsts
institūcijām u.c.) .

M.Finks

3.32.

3.33.

Vienotā neatliekamās medicīniskās
palīdzības un katastrofu medicīnas
dienesta informācijas sistēmas
vadlīniju izstrāde un ieviešanas
uzsākšana
Centrālā vizuālās diagnostikas
(radioloăijas) arhīva vadlīniju
izstrāde

Vadlīniju izstrāde
apstiprināšanai

un

virzīšana

6
30.06.2008.

Vadlīniju izstrāde
apstiprināšanai

un

Elektronisko recepšu informācijas Vadlīniju izstrāde
sistēmas vadlīniju izstrāde
apstiprināšanai

un

virzīšana

12
01.12.2008.

3.34.

3.35.
Darbības
virziens Veselības veicināšana
Nr.4

virzīšana

12
30.12.2008.

Apstirpinātas vienotā neatliekamās medicīniskās palīdzības M.Finks
un katastrofu medicīnas dienesta informācijas sistēmas
vadlīnijas, kas Ĝauj uzsāt informācijas un komunikāciju
sistēmu ieviešanu NMP dienestā, nodrošinot valstī vienotu
NMP dienesta vadību
Apstiprinātas Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloăijas) M.Finks
arhīva vadlīnijas, kas Ĝauj uzsākt arhīva izveidi, kas
nodrošinās vizuālās diagnostikas digitālo attēlu uzglabāšanu
un arhivēšanu
Apstiprinātas Elektronisko recepšu informācijas sistēmas M.Finks
vadlīnijas, kas Ĝaus uzsākt elektroniskās receptes ieviešanu,
kas aizstās papīra recepti
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Nr.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

4.1.

Priekšlikumu izstrāde veselības
Sagatavots informatīvais ziĦojums
veicināšanas sistēmas izveidei, tajā valsts sekretāram
skaitā veselības veicināšanas
pieejamībai reăionos

4.2.

Priekšlikumu izstrāde par sirds un Apkopota informācija
asinsvadu slimību samazināšanas
Veikta analīze
iespējām Latvijā
Informatīvs ziĦojums valsts
sekretāram

4.3.

PamatnostādĦu „Veselīgs uzturs
2003.-2013.” rīcības plāna
aktualizācija

4.4.

Iedzīvotāju fiziskās aktivitātes veicināšana:

3

4.5.

4.5.1.

4.6.

Priekšlikumu par sporta
ievainojumu profilakses
vadlīnijām izstrāde

Izstrādāti priekšlikumi veselības veicināšanas pakalpojumu I. Straume
pieejamībai Latvijas reăionos

8
10
12

Grozījumu projekta izstrāde

8

Izsludināšana VSS

9

Izstrādāti priekšlikumi par sirds un asinsvadu saslimšanas
riska faktoriem un to samazināšanas iespējām.

I.Straume

Aktualizēts pamatnostādĦu „Veselīgs uzturs 2003.-2013.”
rīcības plāns, lai precizētu reorganizāciju rezultātā
mainījušās atbildīgās iestādes un veicamos uzdevumus.

I. Straume

30.12.2008.

Izstrādāts vadlīniju projekts, lai nodrošinātu iedzīvotāju
informētību par drošu aktīvu dzīvesveidu un lai izvairītos
no nelaimes gadījumiem sportā.

J.Feldmane

30.12.2008.

30.12.2008.

12

Izveidota darba grupa situācijas
apzināšanai
Izstrādāti priekšlikumi vadlīnijām

8
12

PamatnostādĦu „Veselīgs uzturs 2003.-2013.” rīcības plāna realizācija:
Ministru kabineta noteikumu
projekta "Prasības medicīnas,
uztura un diētas speciālistu
asociāciju un citu ar veselības
aprūpi saistīto biedrību un
nodibinājumu ieteikumu un
ierosinājumu lietošanai pārtikas
marėējumā un reklāmā" izstrāde

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

1

2.Izsludināts VSS

1

3.Iesniegts izskatīšanai MK

4

30.04.2008.

Medicīnas, uztura un diētas speciālistu asociācijas un citas I. LiepiĦa
ar veselības aprūpi saistītas biedrības un nodibinājumi savus
ieteikumus un ierosinājumus pārtikas marėējumā un
reklāmā varēs lietot tikai saskaĦā ar noteiktajiem kritērijiem.
Tiks nodrošināts, ka patērētāji var paĜauties uz marėējumā
pausto informāciju.

I.Straume

Veselīga uztura ieteikumu dažādām sabiedrības grupām izstrāde un aktualizācija:
Pieaugušajiem

Ieteikumu projekta izstrāde

5

Ieteikumu projekta saskaĦošana

6

VM rīkojuma pieĦemšana
Ieteicamās enerăijas un uzturvielu Ieteikumu projekta izstrāde
devas
Ieteikumu projekta saskaĦošana

Uztura piramīda

Diētas ieteikumi ārstniecības
iestāžu pacientiem ar dažādām
slimību diagnozēm
Sadarbība ar Pasaules Veselības
organizāciju veselības
veicināšanas un vides veselības

01.07.2008.
7
7
8

VM rīkojuma pieĦemšana

4.7.

Atbildīgā amatpersona

31.03.2008.

Grozījumu pieĦemšana MK

4.4.1.

Rezultāts un tā rādītājs

01.09.2008.

J.Bodoprosta

Palielināsies sabiedrības informētība par veselīga uztura
jautājumiem.

L.Upīte

Palielināsies sabiedrības informētība par veselīga uztura
jautājumiem.

L.Upīte

Cilvēki ar dažādām slimību dianozēm saĦems atbilstošu
uzturu.

J.Bodoprosta

Izstrādāts darba plāns sadarbībai ar PVO Sabiedrības
veselības departamenta kompetences ietvaros 2008. 2009.gadam, nodrošināta darba plānā paredzēto aktivitāšu

J.Feldmane, D.ViĜuma, I.AvotiĦa,
I.Straume

9

Ieteikumu projekta izstrāde

10

Ieteikumu projekta saskaĦošana

11

VM rīkojuma pieĦemšana
Ieteikumu projekta izstrāde

7

Ieteikumu projekta saskaĦošana

8

30.12.2008.

12

VM rīkojuma pieĦemšana
Darba plāna izstrāde

Palielināsies sabiedrības informētība par veselīga uztura
jautājumiem.

01.09.2008.

9
3
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Nr.
4.8.

Pasākums
veicināšanas un vides veselības
jomās

Uztura padomes darbības
nodrošināšana
4.9.

Veselību veicinošo aktivitāšu
kalendārs 2008.gadam
4.10.

4.11.

4.13.

Piedalīšanās PVO pilotprojektā
"Veselīgu uzturu veicinošas skolas"
Akcijas vardarbības mazināšanai
Latvijā
Uztura padomes darba kārtības
projektu sagatavošana, sēžu
protokolēšana un protokolu
izsūtīšana, sarakstes ar Uztura
padomes locekĜiem nodrošināšana

12
1

Rezultāts un tā rādītājs
30.12.2008.

1

Kalendāra izplatīšana izglītības
iestādēm, pašvaldībām

2

I.Straume

30.12.2008.

I.Straume, SVA

29.02.2008.

Sagatavots un izplatīts 2008.gadā plānoto veselību
veicinošo aktivitāšu kalendārs. Palielināsies sabiedrības
informētiba par plānotajiem pasākumiem fizisko aktivitāšu
veicināšanai.

4

29.08.2008.
8
NVO reproduktīvās veselības
jautājumos
Alkohola patēriĦa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas programmas 2005.-2008.gadam īstenošana:

4.13.1.

Informatīvā ziĦojuma projekta
izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK

Ministru prezidenta rīkojuma
projekta "Par Nacionālo
alkoholisma ierobežošanas
padomi" izstrāde

MP rīkojuma projekta izstrāde

1

4.13.2.

Izsludināšana VSS

2

Iesniegts izskatīšanai MK

3

4.14.

Alkohola patēriĦa mazināšanas un Programmas projekta izstrāde
alkoholisma ierobežošanas
Izsludināšana VSS
programmas 2009.-2012.gadam
Iesniegts izskatīšanai MK
izstrāde

4.15.

Tabakas uzraudzības valsts programmas 2006.-2010.gadam īstenošana:
Informatīvā ziĦojuma
Informatīvā ziĦojuma projekta
sagatavošana par augu cigarešu
izstrāde
realizācijas, reklāmas un lietošanas

I.Straume
J.Feldmane

28.03.2008.

Informatīvā ziĦojuma
sagatavošana par Alkohola
patēriĦa mazināšanas un
alkoholisma ierobežošanas
programmas 2005.-2008.gadam
īstenošanu

Atbildīgā amatpersona

Notiek regulāras Uztura padomes sēdes, tiek izskatīti
normatīvo aktu projekti un apspriesti aktuālākie uztura
jomas jautājumi.

3

Tikšanās ar jauniešu NVO par
seksuālās veselības jautājumiem
organizēšana izstrāde sadarbībai ar
Priekšlikumu

2009.gadam, nodrošināta darba plānā paredzēto aktivitāšu
realizācija 2008.gadā.

12
12

Sagatavots 2008.gadā plānoto
veselību veicinošo aktivitāšu
kalendārs

PamatnostādĦu „Iedzīvotāju
Iesniegts izskatīšanai MK
garīgās veselības uzlabošana 2008.2013.gadā” apstiprināšana un
ieviešanas uzsākšana

Reproduktīvās veselības
veicināšana
4.12.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

1. Nodrošināta iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša kvalitatīva B.Sveile
garīgās veselības aprūpe un uzsākta pāreja no institucionālās
aprūpes uz sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpi.
2. Veikta sabiedrības izglītošana par garīgās veselības
jautājumiem.
Palielināsies sabiedrības informētība mērėa grupās par riska I.Straume
faktoriem, kas var pasliktināt reproduktīvo veselību un to
samazināšanas un novēršanas iespējām. Nodrošināta
sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām reproduktīvās
veselības veicināšanas jautājumos.

Sagatavots informatīvais ziĦojums par situāciju 2007.gadā I.Vanaga
un veiktajiem pasākumiem alkohola patēriĦa samazināšanai.

3
4

01.04.2008.

Apstiprināts jauns padomes sastāvs.

I.Vanaga

Izstrādāta programma alkohola patēriĦa mazināšanai.

I.AvotiĦa

Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos
augu cigarešu statusa noteikšanai.

I.Vanaga

31.03.2008.

9
10

01.12.2008.

12

1

Page 14

Nr.

4.15.1.

4.15.2.

4.15.3.

4.15.4.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

realizācijas, reklāmas un lietošanas Iesniegts izskatīšanai MK
nosacījumiem un nepieciešamo
normatīvo aktu izstrādi vai
veicamajiem normatīvo aktu
grozījumiem

2

Grozījumu likumā "Par tabakas
Projekta izstrāde
izstrādājumu realizācijas, reklāmas Izsludināts VSS
un lietošanas ierobežošanu"
Iesniegts izskatīšanai MK
izstrāde

3

Izstrādāts MK noteikumu projekts

MK noteikumu projekta
"Noteikumi par peldvietu ūdens
monitoringu, kvalitātes
novērtēšanu, klasificēšanu un
peldvietu ūdens aprakstiem"
izstrāde

Izsludināts VSS

MK rīkojuma projekta "Par
ekspertu komisiju peldvietu
saraksta izvērtēšanai" izstrāde

Izsludināts VSS

Atbildīgā amatpersona

29.02.2008.

Izstrādāts likumprojekts, kurā noteiktas prasības augu
cigarešu izplatīšanai un marėēšanai.

4

I.AvotiĦa

30.06.2008.

6

Noteikumu projekta izstrāde par Izstrādāts MK noteikumu projekts
tabakas iepakojumu vienību
Izsludināts VSS
speciālo brīdinājumu
papildināšanu ar krāsainiem
fotoattēliem vai citām ilustrācijām Iesniegts izskatīšanai MK
Noteikumu projekta izstrāde,
pārĦemot EK praktiskās
rokasgrāmatas "ZiĦošana par
tabakas izstrādājumu
sastāvdaĜām"prasības

Rezultāts un tā rādītājs

5
6
29.08.2008.

Izstrādāts noteikumu projekts, kura ieviešanas rezultātā
I.AvotiĦa
tabakas izstrādājumi tiks marėēti ar krāsainiem brīdinošiem
attēliem par to kaitīgumu.

8
12

30.12.2008

2

Iesniegts izskatīšanai MK

Izstrādāts MK noteikumu projekts, kurā noteiktas vienotas I.AvotiĦa
prasības tabakas izstrādājumu ražotājiem un komersantiem,
kas importē tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā
tabakas izstrādājumu sastāvdaĜu saraksta iesniegšanai
Veselības inspekcijā.
Pilnveidota informācijas sitēma par peldvietu kvalitāti,
nodrošināta informācijas pieejamība sabiedrībai.

L.MeĜėe

Izveidota komisija, kura katru gadu nodrošina peldvietu
izvērtēšanu.

L.MeĜėe

Nodrošināta sabiedrības līdzdalība peldvietu ūdens
monotoringa norisē.

L.MeĜėe

Sagatavots un iesniegts ziĦojums EK, nodrošināta
informācijas apmaiĦa ar EK.

L.MeĜėe

Sagatavots un iesniegts ziĦojums EK, nodrošināta
informācijas apmaiĦa ar EK.

L.MeĜėe

4
30.04.2008.

2

Iesniegts izskatīšanai MK

Ieteikumu izstrāde VM mājas Ieteikumu izstrāde
lapai par iedzīvotāju līdzdalību Ieteikumu ievietošana mājas lapā
peldvietu novērtēšanā
ZiĦojuma par valsts monitoringa ZiĦojuma sagatavošana
programmā iekĜauto peldvietu
ZiĦojuma iesniegšana EK
sarakstu
sagatavošana
un
iesniegšana EK
ZiĦojuma
par
PeldūdeĦu ZiĦojuma sagatavošana
monitoringa
rezultātiem
ZiĦojuma iesniegšana EK
sagatavošana un iesniegšana EK

30.05.2008.

5
2

28.02.2008
4
15.04.2008
4
5

15.05.2008.

11
12

30.12.2008.
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Nr.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Grozījumu
MK
20.04.2004. Iesniegts izskatīšanai MK
noteikumos Nr. 354 "Noteikumi
par
būtiskajām
prasībām
kosmētikas līdzekĜiem un to
uzraudzības kārtība" pieĦemšana

3

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

18.03.2008

Ministru kabineta noteikumu Iesniegts izskatīšanai MK
projekta
"Peldvietu
higiēnas
prasības" izstrāde

Grozījumu 2002.gada 25.aprīĜa Izstrādāts MK notiekumu projekts
noteikumos Nr.158 "Noteikumi
par bīstamo ėīmisko vielu un Izsludināts VSS
bīstamo
ėīmisko
produktu
lietošanas
un
tirdzniecības
Iesniegts izskatīšanai MK
ierobežojumiem un aizliegumiem"
izstrāde

4.27.

4

MK noteikumu projekta "Higiēnas Izstrādāts MK noteikumu projekts
prasības solārijiem" izstrāde
Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai MK
Vides veselības pamatnostādĦu Izstrādāts rīcības plāna projekts
ieviešanas rīcības plāna izstrāde

Ierobežota dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecība,
neĜaujot dzīvsudrabam nonākt atkritumu plūsmā, nāks par
labu videi un ilgtermiĦā cilvēku veselībai.

1
4

A.SegliĦa

03.10.2008.
10

12
01.12.2008.

3
4

30.06.2008.

Sagatavoti priekšlikumi par standartu un metožu ieviešanu, L.MeĜėe
kas Ĝauj objektīvāk un efektīvāk novērtēt trokšĦa līmeni
mājokĜos un sabiedriskās vietās.

Veicināta veselībai drošu solāriju pakalpojumu pieejamība
sabiedrībai un aizsardzība pret ultravioletā starojuma
radītām onkoloăiskām saslimšanām.

A.Egle

Nodrošināta sadarbība ar Pasaules Veselības organizāciju,
veicināta sabiedrības informētība par vides faktoru ietekmi
uz bērnu veselību.

J.Feldmane

6
12
30.12.2008.

Apzināti vides riska faktori, kas ietekmē cilvēku veselību. J.Feldmane
Palielinās sabiedrības informētība par vides riska faktoriem.

6
9

30.12.2008.
12
12

4.28.

30.12.2008

Vadlīniju medicīnisko atkritumu Vadlīniju projekta izstrāde
apsaimniekošanai izstrāde

Papildus noteiktais brīdinošais marėējums fluoru
A.SegliĦa
saturošajām zobu pastām novērsīs iespēju saslimt ar
fluorozi.
SaskaĦā ar matu krāsu sastāvdaĜu novērtēšanas stratēăiju
tiks aizliegts lietot vielas, par kurām netika iesniegti
atjaunoti drošības dokumenti, kā arī pagarināts
izmantošanas termiĦš tām vielām, par kurām atjaunotie
drošības dokumenti ir iesniegti vai tiek gatavoti iesniegšanai
izvērtēšanai Zinātniskajā komitejā patērētājiem paredzēto
preču jautājumos.
Veicināta veselībai drošu peldvietu pieejamība sabiedrībai. L.MeĜėe

ZiĦojuma par CEHAPE izpildi Sagatavots ziĦojums un iesniegts
Latvijā
iesniegšana
Pasaules PVO
Veselības organizācijai
Vides veselības pamatnostādĦu Izstrādāts pamatnostādĦu projekts
izstrāde
Izsludinātas VSS

Atbildīgā amatpersona

18.04.2008.

Priekšlikumi grozījumu Ministru Sagatavoti priekšlikumi MK
kabineta
2004.gada
13.jūlija noteikumu grozījumiem
noteikumos Nr.597 "Vides trokšĦa
novērtēšanas kārtība" izstrādei

Iesniegts izskatīšanai MK
4.26.

Rezultāts un tā rādītājs

10

Izstrādāts rīcības plāna projekts, kura ieviešana nostiprinās
un koordinēs starpinstitūciju sadarbību vides veselības
jomā, veicinās vides riska faktoru ietekmes samazināšanu.

J.Feldmane

Veicināta veselībai un videi droša medicīnisko atkritumu
savākšana, šėirošana un uzglabāšana.

A.Egle
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Nr.
4.29.

Pasākums
apsaimniekošanai izstrāde

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)
Iesniegtas apstiprināšanai veselības
ministram

11

6

4.30.

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) Izstrādāts programmas projekts
un AIDS izplatības ierobežošanas Izsludināts VSS
programmas
2008.-2013.gadam
Iesniegts izskatīšanai MK
izstrāde

6

4.31.

Tuberkulozes
izplatības Izstrādāts programmas projekts
ierobežošanas programmas 2008.- Izsludināts VSS
2010.gadam izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK

Imunizācijas valsts programmas Iesniegts izskatīšanai MK
2008.-2010.gadam izstrāde

4.34.

4.35.

4.36.

4.37.

28.11.2008.

5
9

30.09.2008.

4
9

30.09.2008.

1

4.32.

4.33.

Rezultāts un tā rādītājs

15.01.2008.

Gripas pandēmijas gatavības plāna Izveidota starpnozaru gripas
aktualizēšana
pandēmijas gatavības plānošanas
komisija un uzsākta tās darbība
Aktualizēts starpnozaru gripas
pandēmijas gatavības plāns atbilstoši
EK un Eiropas slimību profilakses un
kontroles centra prasībām

1

Grozījumu
projekta
MK Izstrādāts MK noteikumu projekts
1999.gada 5.janvāra noteikumos
Nr.7
"Infekciju
slimību Izsludināts VSS
reăistrācijas kārtība" izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK

3

MK
noteikumu
projekta Izstrādāts MK noteikumu projekts
"Dezinfekcijas, dezinsekcijas un Izsludināts VSS
deratizācijas pasākumu veikšanas
kārtība" izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK

3

MK
noteikumu
projekta Izstrādāts MK noteikumu projekts
"Noteikumi
par
poliomielīta Izsludināts VSS
pretepidēmijas
pasākumiem"
izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK
Grozījumu
projekta
MK Izstrādāts MK noteikumu projekts
2000.gada
26.septembra
noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas Izsludināts VSS
noteikumi" izstrāde
Iesniegts izskatīšanai MK

10

4

31.10.2008.

30.06.2008.

Atbildīgā amatpersona

savākšana, šėirošana un uzglabāšana.

Integrēti HIV infekcijas un tuberkulozes savstarpēji saistītie G.Grīsle
jautājumi.
Aktualizēts pasākumu plāns HIV infekcijas izplatības
ierobežošanai. Panākta ar HIV inficēšanās risku saistītas
uzvedības paradumu maiĦa

Integrēti tuberkulozes un HIV infekcijas savstarpēji saistītie G.Grīsle
jautājumi.
Izstrādāts pasākumu plāns tuberkulozes izplatības
ierobežošanai. Panākta tuberkulozes gadījumu skaita
samazināšanās un ārstēšanas rezultātu uzlabošanās

Samazināta saslimstība ar vakcīnregulējamām infekcijas
D.ViĜuma
slimībām, Atbilstoši Imunizācijas programmā noteiktajiem
mērėiem
uzsākta modernāku, drošāku vakcīnu iekĜaušana
Vakcinācijas kalendārā.
Starpnozaru gripas pandēmijas gatavības plānošanas
D.ViĜuma
komisija uzsākusi darbību.
Aktualizēts starpnozaru gripas pandēmijas gatavības plāns
atbilstoši Eiropas Komisijas un Eiropas slimību profilakses S.Terela
un kontroles centra prasībām.

Precizēta infekcijas slimību - seksuāli transmisīvo un ādas
slimību reăistrācija, kas palīdzēs uzlabot epidemioloăisko
uzraudzību valstī.

D.ViĜuma

6

4
30.06.2008.

6

2
3
30.05.2008.
5
4
5

30.09.2008.
8

Precizēta šobrīd spēkā esošā dezinfekcijas,dezinsekcijas un S.Terela
deratizācijas veikšanas kārtība, nosakot infekcijas slimības,
kuru gadījumā v/a "Sabiedrības veselības aăentūra" veic
noslēguma dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju.

Noteikti poliomielīta pretepidēmijas pasākumi, kurus veic
ārstniecības persona, lai savlaicīgi diagnosticētu akūtās
šĜauganās paralīzes sindromu bērniem līdz 15 gadu
vecumam.

S.Terela

Vienkāršota vakcinācijas pieejamība, nosakot, ka
vakcināciju var veikt arī ārpus vakcinācijas iestādes, ja tiek
ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības.

D.ViĜuma
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Nr.

4.38.

4.39.

4.40.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

VM rīkojuma par Starptautiskās Rīkojuma izstrāde
veselības aizsardzības noteikumu Rīkojuma apstiprināšana
ieviešanas darba grupas izveidi
izstrāde

Izveidota starpnozaru darba grupa Starptautisko veselības
aizsardzības noteikumu ieviešanai.

1
2

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji

12

4.42.

Pasākuma "Diena brīva no tabakas"
Pasākuma un tā norises sagatavošana
organizēšana
un atspoguĜošana

Izvērtēti esošie normatīvie akti saistībā ar Starptautiskajiem D.ViĜuma, B.Kleina
veselības aizsardzības noteikumiem, ja nepieciešams,
sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.

31.03.2008

3

Nodrošināta darbaspējīgo iedzīvotāju izpratnes par veselīgu
dzīves veidu paaugstināšana, tādējādi nodrošinot darba tirgu E.Klapere
ar veselīgu darba spēku

30.06.2008

6

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumi
4.41.

9

I.Baranova

30.09.2008

I.Baranova

4

21.27.04.2008.

Pievērsta iedzīvotāju, īpaši jauno bērnu vecāku, uzmanība
vakcinācijas jautājumiem, pieejama vienkārši uztverama
informācija par katras vakcinācijas nozīmi

5

31.05.2008.

Pievērsta iedzīvotāju uzmanība un sniegta informācija par
smēėēšanas kaitīgumu

E.Pole

E.Pole

Pievērsta iedzīvotāju uzmanība donoru kustībai un uzrunāta
jauniešu mērėauditorija par asinsnodošanas nozīmi

Pasākuma asinsdonoru kustības
veicināšanai organizēšana
1. Organizēta Asinsdonoru diena

14.06.2008.

6

4.43.

E.Pole
2. Sociālās kampaĦas par
asinsdonoru kustību organizēšana

4.44.

S.Terela

15.12.2008.

Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

Organizēt Imunizācijas nedēĜas
pasākumus, filmas par imunizāciju Pasākuma un tā norises sagatavošana
un atspoguĜošana
prezentācijas pasākumi

Atbildīgā amatpersona

29.02.2008.

Izvērtēt Starptautiskos veselības Priekšlikumu izstrāde
aizsardzības noteikumus saistībā ar
esošajiem normatīvajiem aktiem,
ja
nepieciešams
sagatavot
priekšlikumus
grozījumiem
normatīvajos aktos (darba grupa)
Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" 1.3.2.1.aktivitātes
"Veselības uzlabošana darba vietā,
veicinot ilgtspējīgu nodarbinātību"
īstenošanu

Rezultāts un tā rādītājs

Akcijas
"Veselīgas
organizēšana

dāvanas"

Darbības
Izglītība
virziens
5.1.
Ministru kabineta noteikumu
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2005.gada 15.februāra
noteikumos Nr.131 "Noteikumi
par prasībām mācību iestādēm un
speciālistiem, kas sagatavo
transportlīdzekĜu vadītājus, un
transportlīdzekĜu vadītāju
sagatavošanas programmām""
izstrāde

29.08.2008.

8

KampaĦas sagatavošana un
atspoguĜošana plašsaziĦas līdzekĜos

10

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

2

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

3

30.12.2008.

Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un veselīgu dāvanu ideju
sabiedrībā. Iesaistītas valsts pārvaldes iestādes labdarības
akcijā

Normatīvajā aktā ietverts deleăējums Ministru kabinetam
noteikt apmācības sistēmu un kārtību pirmās palīdzības
sniegšanā.
4
01.04.2008.

E.Pole

A.ViĜums
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Nr.

5.2.

5.3.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

1. Izstrādāts informatīvais ziĦojums
Pārskatīt spēkā esošos normatīvos
2. Izsludināts VSS
aktus un sagatavot informatīvo
ziĦojumu par tiem normatīvajiem
aktiem, kuros jāveic grozījumi, lai
samazinātu medicīniskās izglītības
ieguves prasības un efektivizētu
3. Iesniegts izskatīšanai MK
ārstniecības personu
pārkvalifikāciju

Ārstniecības personu profesionālās
orientācijas un tālākizglītības
Izstrādāti priekšlikumi
sistēmas attīstība

IzmaiĦas normatīvajos aktos sakarā 1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
ar Valsts farmācijas inspekcijas,
Valsts sanitārās inspekcijas un
2. Izsludināts VSS
Medicīniskās aprūpes un
darbaspējas ekspertīzes kvalitātes 3. Iesniegts izskatīšanai MK
kontroles inspekcijas
reorganizāciju un Veselības
inspekcijas izveidošanu (grozījumi
45 MK noteikumos)

Darbības
virziens Patērētāju tiesību aizsardzība un nostiprināšana
Nr.6.
6.1.
Kārtības noteikšana, kādā tiek
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
veikta audu un orgānu izĦemšana
no dzīva donora
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

6.2.

Kārtības noteikšana, kādā var
izdarīt audu un orgānu
transplantāciju smadzeĦu un

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
2. Izsludināts VSS

Atbildīgā amatpersona

2
3
13.05.2008.

Saatavots informatīvais ziĦojums par medicīniskās izglītības ieguves
prasību samazināšanu un ārstniecības personu pārkvalifikācijas
R.Joksts
efektivizēšanu, kas nodrošinās cilvēkresursu veselības aprūpē
attīstību.

28.03.2008.

Uzlabota ārstniecības personu profesionālās orientācijas un
tālākizglītības sistēma:
Uzsākta tālākapmācības projektu realizācija: semināri,
konferences u.c. pasākumi ārstniecības personām
tālākizglītības ietvaros.
.
Uzsākta ārstniecības personu pārkvalifikācijas mehānismu
izstrāde, izstrādājot pārkvalifikācijas prasības programmā
„Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006. 2015.gadam” noteiktajām profesijām, un pārkvalifikācijas
A.ViĜums
plānošanu.
Uzsākta darba
devēju no Latvijas reăionālajām ārstniecības iestādēm un
studentu (ārsti, māsas) tikšanās – Karjeras dienu
organizēšana saskaĦā ar programmas „Cilvēkresursu
attīstība veselības aprūpē 2006.- 2015.gadam” noteiktajām
prasībām.
Uzsākta informatīvās
kampaĦas par iespējām studēt medicīnu organizēšana.

5

3

7
5.4.

Rezultāts un tā rādītājs

01.07.2008.

1
3
5

Realizēta tālākapmācības programma, kuras ietvaros 20 ārsti
pārapmācīti par ăimenes ārstiem.
Valsts farmācijas inspekcijas, Valsts sanitārās inspekcijas un I.Brūvere, R.Osis
Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes
kontroles inspekcijas nosaukumi aizstāt ar nosaukumu
"Veselības inspekcija"

02.05.2008.

Normatīvajā aktā noteikta vienota kārtība, kādā veic audu un A.ViĜums
orgānu izĦemšanu no dzīva donora

8
10

30.12.2008.

12
8
10

30.12.2008.

Normatīvajā aktā noteikta vienota kārtība, kādā izdara audu A.ViĜums
un orgānu transplantāciju smadzeĦu un bioloăiskās nāves
gadījumā
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Nr.
6.2.

Pasākums
bioloăiskās nāves gadījumā

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Rezultāts un tā rādītājs

Atbildīgā amatpersona

30.12.2008.

3. Iesniegts izskatīšanai MK
12

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ministru kabineta noteikumu
projekta izstrāde "Grozījumi
Ministru kabineta 2007.gada
27.marta noteikumos Nr.208
"Cilvēka audu un orgānu
uzkrāšanas, uzglabāšanas un
izmantošanas kārtība"

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

1

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

2
3

Ministru kabineta noteikumu
Iesniegts izskatīšanai MK
projekta izstrāde "Grozījumi
Ministru kabineta 2006.gada
4.aprīĜa noteikumos Nr.265
"Ārstniecības iestāžu medicīniskās
un uzskaites dokumentācijas
lietvedības kārtība""

4

Ministru kabineta noteikumu
1.Izstrādāts MK noteikumu projekts
projekta izstrāde "Grozījumi
Ministru kabineta 2003.gada
2. Izsludināts VSS
1.jūlija noteikumos Nr.359
3. Iesniegts izskatīšanai MK
"Noteikumi par drošības un
veselības aizsardzības prasībām un
medicīnisko aprūpi uz kuăiem"
Grozījumu izstrāde Medību
likumā

Grozījumu izstrāde Ieroču aprites
likumā

Grozījumu izstrāde Cilvēka
genoma izpētes likumā

Informēšana par veiktajiem
pētījumiem veselības nozarē un
galvenajiem veselības statistikas
rādītājiem

4

A.ViĜums

Normatīvajā aktā ietverts deleăējums Ministru kabinetam
noteikt apmācības sistēmu un kārtību pirmās palīdzības
sniegšanā

A.ViĜums

01.04.2008.

Normatīvajā aktā ietverts deleăējums Ministru kabinetam
noteikt apmācības sistēmu un kārtību pirmās palīdzības
sniegšanā

A.ViĜums

01.04.2008.

15.12.2008.

Likumā precizēti iedzīvotāju genoma datu bāzes kodēšanas A.ViĜums
un atkodēšanas pamatprincipi, kas veicinās biomedicīnas
zinātnes attīstību un sasniegumus

01.04.2008.

2

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

3

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

2

4

3
4

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

9
10
12
2

8

Informēta sabiedrība par veiktajiem pētījumiem veselības
nozarē un galvenajiem veselības statistikas rādītājiem
01.09.2008.

Darbības
virziens Darbības spēju uzlabošana
Nr.7
1. Sagatavoti dokumenti par
Uzsākt Rīgas pašvaldības
reorganizācijas uzsākšanu
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 2. Iesniegts izskatīšanai UR
„Klīniskā universitātes slimnīca

Normatīvajā aktā ietverts deleăējums Ministru kabinetam
noteikt apmācības sistēmu un kārtību pirmās palīdzības
sniegšanā

3

1.Izstrādāts MK noteikumu projekts

Informācija par veiktajiem
pētījumiem veselības nozarē un
galvenajiem veselības statistikas
rādītājiem ievietota VM interneta
mājas lapā

A.ViĜums

2

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK
6.9.

Tiks samazināts ăimenes ārstam aizpildāmās medicīniskās
dokumentācijas skaits.

01.04.2008.

2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK
6.8.

28.03.2008.

PārĦemta Komisijas Direktīva 2006/86/EK (2006. gada 24. A.ViĜums
oktobris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2004/23/EK par izsekojamības prasībām,
nopietnu blakĦu un nevēlamu notikumu paziĦošanu un
noteiktām tehniskām prasībām cilvēku audu un šūnu
kodēšanai, apstrādei, konservācijai, uzglabāšanai un
izplatīšanai

4
5

D.Brante, O.Šneiders
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Nr.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

„Klīniskā universitātes slimnīca
„GaiĜezers”” apvienošanu ar valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību 3. Reorganizācijas pabeigšana
„Rīgas Austrumu slimnīca”

Veselības ministrijas padotībā
esošās Valsts rezervju centrālās
medicīnas iekārtu bāzes
reorganizāciju pievienojot to
Katastrofu medicīnas centram
Sadarbība ar ZāĜu cenu valsts
aăentūru un ZāĜu valsts aăentūru
par neatkarīgas informācijas
pieejamību profesionāĜiem un
iedzīvotājiem par farmaceitiskās
aprūpes un zāĜu pieejamību

R.Osis, R.Gintere, S.Pablaka

30.05.2008.

Izveidota slimnīcu apvienība

M.AbaroniĦš, R.Gintere, S.Pablaka

30.05.2008.

Izveidota slimnīcu apvienība

R.Osis, R.Gintere, S.Pablaka

01.04.2008.

Radīta vienota sistēma medicīnisko iekārtu un medikamentu
I.Brūvere, R.Gintere, B.Kleina
rezervju veidošanā un uzturēšanā

6

7

2

4
Informēti iedzīvotāji un profesionāĜi par farmaceitiskās
aprūpes un zāĜu pieejamību

D.Biseniece

Izstrādāta kārtība kādā darbojas atbildīgie darbinieki
kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts
kapitāldaĜu turētāja

S.Pablaka

Likumā "Par valsts budžetu 2009.-2011.gadam" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta daĜa

I.Černušenko

01.07.2008

Likumā "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
2008.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daĜa

I.Černušenko

03.11.2008

30.12.2008.
pastāvīgi

Izstrādāt iekšējo normatīvo aktu
Izstrādāts iekšējā normatīvā akta
"Kārtība, kādā darbojas atbildīgie projekts
darbinieki kapitālsabiedrībās,
kurās Veselības ministrija ir valsts
kapitāldaĜu turētāja"
Sagatavot likumprojektu "Par
Dokumentu pakete
valsts budžetu 2009.-2011.gadam"

4
01.04.2008.

Dokumentu pakete

7.8.

Sagatavot likumprojektu
"Grozījumi likumā "Par valsts
budžetu 2008.gadam""

7.9.

Veselības ministrijas pārziĦā esošo Finanšu pārskati
kapitālsabiedrību finanšu gada
pārskatu pārbaudes un
iesniegšanas Valsts kasē un Valsts
kontrolē nodrošināšana

7.10.

Izveidota slimnīcu apvienība

7

2. Iesniegts izskatīšanai MK

2. Veikta Valsts rezervju centrālās
medicīnas iekārtu bāzes
reorganizāciju
Pieejama informācija VM un
aăentūru interneta mājas lapās

01.09.2008.

6

1. Izstrādāts MK rīkojuma projekts

1. MK rīkojuma projekts iesniegts
izskatīšanai MK

Atbildīgā amatpersona

12

Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu 1. Izstrādāts MK rīkojuma projekts
atbildību „Liepājas reăionālā
slimnīca” un valsts sabiedrības ar
2. Iesniegts izskatīšanai MK
ierobežotu atbildību „Piejūras
slimnīca” apvienošanu
Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu
atbildību "Daugavpils reăionālā
slimnīca" un valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Daugavas
slimnīca" apvienošanu.

Rezultāts un tā rādītājs

Ministrijas padotībā esošo budžeta Konsolidētais finanšu pārskats
iestāžu pārskatu apkopošana un
konsolidēto pārskatu sagatavošana

02.06.2008
01.08.2008

31.03.2008

Veikta Veselības ministrijas pārziĦā esošo kapitālsabiedrību I.Černušenko
finanšu gada pārskatu pārbaude un finanšu pārskati iesniegti
Valsts kasē un Valsts kontrolē

Apkopoti un pārbaudīti ministrijas padotībā esošo budžeta
iestāžu pārskati un sagatavots konsolidētais finanšu
pārskats

I.Černušenko
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Nr.

7.11.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums
Atskaišu gatavošana Valsts
ieĦēmumu dienestam, Centrālai
statistikas pārvaldei

Atskaites

Analīze par valsts budžeta izpildi
Sagatavota informācija iesniegšanai
Finanšu ministrijai

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

7.16.

Esošās darba samaksas analīze VM
padotībā esošajās valsts budžeta
Sagatavota informācija ministrijas
iestādēs un kapitālsabiedrībās
vadībai
Sagatavot vadības ziĦojumu pie
publiskā pārskata un konsolidētā
gada pārskata

ZiĦojums

Sagatavot Veselības ministrijas
1. Darba grupas izveidošana
2007.gada publisko gada pārskatu
2. Departamentu sagatovotās
informācijas apkopošana un projekta
saskaĦošana
3. Gada publiskā pārskata
apstiprināšana VM
Veikt analīzi par Veselības
obligātās valsts apdrošināšanas
valsts aăentūras sagatavotās
Sagatavota informācija ministrijas
informācijas par ārstniecīibas
vadībai
iestāžu faktiski veikto darba

Rezultāts un tā rādītājs

Atbildīgā amatpersona

21.01.2008
21.04.2008
21.07.2008
20.10.2008

Sagatavotas un iesniegtas atskaites Valsts ieĦēmumu
dienestam un Centrālai statistikas pārvaldei

I.Černušenko

21.01.2008
21.04.2008
21.07.2008
20.10.2008

Apkopota informācija par budžeta izpildi no valsts budžeta I.Černušenko
iestādēm, sagatavota un iesniegta informācija Finanšu
ministrijā par Veselības ministrijas valsts budžeta izpildi
pārskata periodā

01.04.2008.
01.07.2008.

Apkopota informācija no VM padotībā esošajām valsts
I.Černušenko
budžeta iestādēm un kapitālsabiedrībām par tajās strādājošo
faktisko darba samaksu un sagatavota par to informācija
ministrijas vadībai
I.Černušenko

01.03.2008.

Sagatavots vadības ziĦojums pie publiskā un konsolidētā
gada pārskata

02.06.2008.

Nodrošināts Veselības ministrijas faktiski sasniegto
K.Ābola-ĀboliĦa
rezultātu salīdzinājums ar valdības deklarācijā, Veselības
ministrijas darbības stratēăijā un plānos noteiktajiem rīcības
virzieniem un uzdevumiem.

2

5
6
Veikta analīze par ārstniecības iestāžu faktiski veikto darba I.Černušenko
apjomu (finansiālā izteiksmē) salīdzinoši ar līgumos
iekĜauto
02.06.2008
01.12.2008

apjomu (finansiālā izteiksmē)
salīdzinoši ar līgumos iekĜauto

7.17.

7.18.

7.19.

Jauno politikas iniciatīvu prioritārā 1. Apkopta informācija
secībā iesniegšana Valsts kancelejā
un Finanšu ministrijā
2. Informācija iesniegta VK un FM.
Veselības ministrijas darbības
stratēăijas 2007.-2009.gadam
aktualizācija
Valsts aăentūru 2008.gada
darbības plānu un grozījumu
Pārvaldes līgumos apstiprināšana

1. Izstrādāts aktualizētās stratēăijas
projekts
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts MK
1. Izvērtēšana
2. SaskaĦošana un apstiprināšana

Valsts aăentūru - Tuberkulozes un 1. Iesniegšana VM
plaušu slimību valsts aăentūras,
2. Izvērtēšana

2
03.03.2008.
3
1
28.02.2009.

2
2
1
4

1
2

Apkopotas jaunās politikas iniciatīvas un Veselības
I.Černušenko
ministrijas padotībā esošo iestāžu sagatavotie valsts budžeta K.Ābola-ĀboliĦa
dotācijas līdzekĜu papildpieprasījumi.
Nodrošināta tiešās pārvaldes iestādes darbības vidēja
K.Ābola-ĀboliĦa
termiĦa plānošana tās kompetencē esošajās politikas jomās
saistībā ar attiecīgajā nozarē apstiprinātiem politikas
plānošanas dokumentiem
Veikta valsts aăentūru darbības 2008.gadam pārraudzība
K.Ābola-ĀboliĦa

30.04.2008.

Veikta valsts aăentūru darbības plānošana vidējam
termiĦam

K.Ābola-ĀboliĦa
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Nr.

7.20.

7.21.

7.22.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Sporta medicīnas valsts aăentūras, 3. SaskaĦošana un apstiprināšana VM
Veselības statistikas un medicīnas
tehnoloăiju valsts aăentūras, ZāĜu
cenu valsts aăentūras, valsts
aăentūras "Latvijas Medicīnas
bibliotēka" - vidēja termiĦa
darbības stratēăiju un pārvaldes
līgumu virzīšana apstiprināšanai

Nodrošināt ES fondu darbības
programmas "Cilvēkresursi un
nodarbinātība" 1.3.2.2.aktivitātes
"Pētījumi un aptaujas par veselību
darbā" īstenošanu

ES Pārejas programmas projektu
ieviešanas uzraudzība

7.23.

Noteikto pamatprocesu procedūru
projektu izstrāde VM
struktūrvienībās.

7.24.

7.25.

Jaunu informāciju sistēmu
ieviešana un esošo informāciju
sistēmu funkcionalitātes
izmainīšana

30.07.2008

7

Pabeigti 3 projekti

VM dokumentu vadības un
Kvalitātes vadības sistēmu
reglamentējošo dokumentu vadības
procedūru izstrāde

Vienotas valsts nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas datu bāzes un
programmnodrošinājuma
izveidošana un ieviešana

30.04.2008.

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumi

VM darbā izmantojamo ārējo
normatīvo aktu, darbu
reglamentējošo iekšējo normatīvo
aktu, veidlapu un formu reăistru
izveide

Atbildīgā amatpersona

4

Apstiprināti aktivitātes projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Apstiprināti MK noteikumi par
aktivitātes īstenošanu

Kvalitātes vadības sistēmas
Situācijas izzināšana par dokumentu
izstrāde un ieviešana atbilstoši
apriti, procesu identifikācija un
standarta ISO 9001:2000 prasībām
mijiedarbības noteikšana

Rezultāts un tā rādītājs

10

31.10.2008

12

15.12.2008

12

30.12.2008.

31.03.2008.

3

30.06.2008.

6

9

12

Nodrošināta analītiskā informācija par nepieciešamajiem
uzlabojumiem veselības nozarē, lai uzlabotu darba spēka
veselības stāvokli

E.Klapere
I.Baranova
I.Baranova

Nodrošināta veselības nozares pārvaldes sistēmas
pilnveidošana

S.Dubčaks

Iegūtā informācija - pamats kvalitātes vadības sistēmas
izstrādāšanā

V.Zute

Vadīta VM struktūrvienību darbā izmantojamo ārējo
normatīvo aktu, darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo
aktu, veidlapu, formu lietošana un aktualizēšana

30.09.2008.

Vadīta VM dokumentu aprite , noteikta darbību secība un
atbildīgie

30.12.2008.

Procesi vadīti, kĜūmju iespējamības mazināšana

V.Zute

Izveidota vienota valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas K.Zālīte
un apsaimniekošanas datu bāze un programmnodrošinājums
30.12.2008.

Izveidota un ieviesta datu bāze
12

Pastāvīgi

Ieviestas jaunas informācijas sistēmas, eošājām veiktas
fukcionalitātes izmaiĦas atbilstoši VM darbības
nodrošināšanas uzlabošanai - personāla vadības sistēma,
līgumu un iepirkumu procedūru atbalsta sistēma

K.Melderis
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Nr.

7.26.

7.27.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Uzdevumu izpildes procesa
atbalsta un kontroles informāciju
sistēmas izstrāde
Veselības ministrijas personāla
vadības un attīstības stratēăijas
projekta izstrāde

Darbības
virziens Starptautiskā sadarbība
Nr.8
Nodrošināt Latvijas Republikas
Veselības ministrijas un Gruzijas
Darba, veselības un sociālo lietu
8.1.
ministrijas līguma par sadarbību
veselības nozarē un medicīnas
zinātnes jomā parakstīšanu
Noslēgt Latvijas Republikas
Veselības ministrijas un
Baltkrievijas Veselības
8.2.
aizsardzības ministrijas līgumu par
sadarbību veselības nozarē un
medicīnas zinātnes jomā.

8.3.

Noslēgt Pasaules Veselības
organizācijas un Latvijas
Republikas valdības līgumu par
tehniski konsultatīvās sadarbības
attiecību izveidošanu

8.4.

Ārvalstu finansējuma piesaiste
veselības nozares pilnveidošanai

Rezultāts un tā rādītājs

Atbildīgā amatpersona

03.11.2008.

SaskaĦā ar Valsts kontroles norādījumiem, ir izveidota
uzdevumu izpildes procesa atbalsta un kontroles
informācijas sistēma

Izstrādāts stratēăijas projekts un
virzīts apstiprināšanai

01.10.2008.

Izstrādāta VM personāla vadības un attīstības stratēăija,
kuras mērėis ir vispusīga personāla attīstības, nepārtrauktas
kvalitātīvas apmācības, efektīvas motivācijas sistēmas,
L.Drozde
personālvadības procesos integrētas informācijas
tehnoloăijas ieviešana

1.Parakstīts līgums

31.10.2008.

Veicināta starptautiskā sadarbība veselības aprūpes jomā ar
L. Šerna
Gruziju.

1. Izstrādāts līguma projekts
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

1. Izstrādāts līguma projekts
2. Izsludināts VSS
3. Iesniegts izskatīšanai MK

1
10
11

E.Zorgevica -Prāma
K.Melderis

Veicināta starptautiskā sadarbība veselības aprūpes jomā ar L. Šerna
Baltkrieviju.
30.12.2008.

1

Pēc līguma apstiprināšanas nodrošināta starptautiskā līguma L. Šerna
spēkā esamība un piemērojamība Latvijas Republikas
teritorijā

10
11

30.12.2008.

12

30.12.2008.

Nodrošināta iespēja paaugstināt valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti un/vai pilnveidot veselības S.Dubčaks
nozares pārvaldes sistēmu

8.5.

Nodrošināt projekta "Koordinēta
un visaptveroša HIV/AIDS
profilakses tīkla paplašināšana
Uzraudzīts projekts
intravenozo narkotisko vielu
lietotājiem un pārejas grupām
(ENCAP)" ieviešanas uzraudzību

12

30.12.2008

Uzlabota HIV/AIDS pacientu aprūpe

S.Dubčaks

8.6.

Nodrošināt projekta „Paplašinātas
ārstēšanas un aprūpes iespējas
HIV/AIDS un TB pacientiem un
Uzraudzīts projekts
profilakses veicināšana veselības
aprūpes sistēmā Baltijas valstīs”
uzraudzību

12

30.12.2008

Uzlabota HIV/AIDS pacientu aprūpe

S.Dubčaks

Noslēgti no ārvalstu finanšu
instrumentiem līdzfinansētie līgumi
par projektu īstenošanu Veselības
aprūpes sektorā.

Page 24

Nr.

8.7.

8.8.

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Pasākums

Nodrošināt projekta "Dioksīna un
dzīvsudraba nokĜūšanas vidē
novēršanas un veselības aprūpes
Uzraudzīts projekts
atkrītumu mazināšanas labākas
prakses piemēru demonstrācija un
veicināšana" uzraudzību
Maksājumu veikšana
starptautiskajās organizācijās, lai
nodrošinātu Latvijas interešu
pārstāvniecību.

12

30.12.2008

Nodrošināts līdzdalības maksājums
atbilstoši noslēgtajiem līgumiem
pastāvīgi

Darbības
virziens Eiropas lietu koordinācija
Nr.9
PārĦemt Komisijas Direktīvu
Skat. 6.3.punktu
2006/86/EK (2006. gada 24.
oktobris), ar ko īsteno Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu
2004/23/EK par izsekojamības
prasībām, nopietnu blakĦu un
nevēlamu notikumu paziĦošanu un
noteiktām tehniskām prasībām
9.1.
cilvēku audu un šūnu kodēšanai,
apstrādei, konservācijai,
uzglabāšanai un izplatīšanai,
veicot grozījumus MK 2007. gada
27. marta noteikumos Nr. 208
“Cilvēku audu un orgānu
uzkrāšanas, uzglabāšanas un
izmantošanas kārtība”

9.2.

Rezultāts un tā rādītājs

Iesniegts izskatīšanai MK
PārĦemt Komisijas Direktīvu
2005/50/EK (2005.gada
11.augusts) par gūžu, ceĜu un
plecu locītavu protēžu
pārkvalificēšanu saistībā ar
Padomes Direktīvu 93/42/EEK par
medicīnas ierīcēm un grozījumu
MK noteikumos „Grozījumi MK
2005. gada 2. augusta noteikumos
Nr. 581 „Medicīnisko ierīču
reăistrācijas, atbilstības
novērtēšanas, izplatīšanas,
ekspluatācijas un tehniskās
uzraudzības kārtība”” izstrāde

Uzlabota madicīnisko atkritumu apsaimniekošanas sistēma

Atbildīgā amatpersona

S.Dubčaks

Nodrošināta dalība starptautiskajās organizācijās, lai ar
I.Černušenko ( jāpiesaista atbildīgie
organizāciju palīdzību uzlabotu iedzīvotāju veselību, darbu
darbinieki par starptautiskajām
un citus sociālos apstākĜus.
organizācijām, kuriem jāiesniedz
rēėini Grāmatvedības nodaĜā)

Izdoti Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.208 "Cilvēka
audu un orgānu uzkrāšanas, uzglabāšanas un izmantošanas
kārtība""

A. ViĜums, A. Dambergs
(VSMTVA), Koordinācijas procesa
uzraudzība: K.Briede-GodiĦa,
A.Takašovs

MK noteikumi precizēti atbilstoši veiktajiem grozījumiem
Ārstniecības likumā - tika svītrots termins "medicīniskās
preces", kā arī tika pārĦemtas Eiropas Padomes direktīvas.

Koordinācijas procesa uzraudzība:
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs;
Grozījumu izstrāde: K. KĜaviĦa

28.03.2008

1

31.01.2008.
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Nr.

9.3.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

PārĦemt Eiropas Parlamenta un
Izstrādāts MK notiekumu projekts
Padomes Direktīvu 2007/47/EK
(2007.gada 5.septembris), ar kuru
groza Padomes Direktīvu
90/385/EEK par dalībvalstu
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz
aktīvām implantējamām medicīnas
ierīcēm, Padomes Direktīvu
93/42/EEK par medicīnas ierīcēm
un Direktīvu 98/8/EK par biocīdo
produktu laišanu tirgū, veicot
grozījumus MK 2005. gada 2.
augusta noteikumos Nr. 581
„Medicīnisko ierīču reăistrācijas,
atbilstības novērtēšanas,
Izsludināts VSS
izplatīšanas, ekspluatācijas un
tehniskās uzraudzības kārtība””
Iesniegts izskatīšanai MK

9.4.

PārĦemt Eiropas Parlamenta un
Skat. 4.23.punktu
Padomes Direktīvu 2007/51/EK
(2007.gada 25.septembris), ar ko
groza Padomes Direktīvu
76/769/EEK attiecībā uz dažu
dzīvsudrabu saturošu mērierīču
tirdzniecības ierobežojumiem,
veicot grozījumus MK 2000.gada
25.aprīĜa noteikumos Nr.158 “
Noteikumi par bīstamo ėīmisko
vielu un bīstamo ėīmisko produktu
lietošanas un tirdzniecības
ierobežojumiem un aizliegumiem
”

9.5.

Veikt grozījumus Veselības
ministrijas 2004.gada 5.janvāra
iekšējā normatīvajā aktā Nr.11-/4
"Veselības ministrijas iekšējā
Eiropas lietu koordinācijas
kārtība"

9.6.

Rezultāts un tā rādītājs

8

Atbildīgā amatpersona

Izdoti Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru
kabineta 2005.gada 8.augusta noteikumos Nr.581
"Medicīnisko ierīču reăistrācijas, atbilstības novērtēšanas,
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības
kārtība""

Koordinācijas procesa uzraudzība:
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs;
Grozījumu izstrāde: A. ViĜums

Ierobežota dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecība,
neĜaujot dzīvsudrabam nonākt atkritumu plūsmā, nāks par
labu videi un ilgtermiĦā cilvēku veselībai.

Koordinācijas procesa uzraudzība:
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs;
Grozījumu izstrāde: A. SegliĦa

22.12.2008.

10
12

03.10.2008.

K. Briede-GodiĦa, R. Rainbahs

01.04.2008.
Nodrošinās veiksmīgāku Veselības ministrijas kompetences
jautājumu pārstāvēšanu ES

Sagatavoti grozījumi un virzīti
saskaĦošanai VM

Izstrādāt grozījumus VM
2004.gada 7.jūlija rīkojumā
Nr.118 "Par Veselības ministrijas
departamentu kompetenci Eiropas
Savienības lietās un Veselības
ministrijas padotībā esošo
pārvaldes iestāžu kontaktpersonu
Eiropas lietās sarakstu”, nosakot
nozaru departamentu un VM
padotības iestāžu kompetenci ES Sagatavoti grozījumi un virzīti
jautājumos
saskaĦošanai VM

01.04.2008.

Nodrošinās veiksmīgāku Veselības ministrijas kompetences
jautājumu pārstāvēšanu ES
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs
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Nr.

9.7.

9.8.

9.9.

Pasākums

Izpildes termiĦš (ceturkĦši, gala termiĦš)

Gatavošanās Eiropas Savienības
neformālajai veselības ministru
sanāksmei
Gatavošanās Eiropas Savienības
nodarbinātības, sociālās politikas,
veselības un patērētāju lietu
ministru padomei (EPSCO) par
VM kompetencē esošajiem
jautājumiem
Nodrošināt savlaicīgu un
kvalitatīvu ES tiesību aktu
pārĦemšanas nacionālajos
normatīvajos aktos koordinācijas
procesa uzraudzību

Rezultāts un tā rādītājs

17.-18.04.2008.

Atbildīgā amatpersona
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs, R.
Rainbahs

Veiksmīgi sagatavotas un pārstāvētas Latvijas nacionālās
intereses ES Veselības ministrijas kompetences jautājumos
K. Briede-GodiĦa, A. Takašovs, R.
Rainbahs

09.-10.06.08;
15.-16.12.08
Veiksmīgi sagatavotas un pārstāvētas Latvijas nacionālās
intereses ES Veselības ministrijas kompetences jautājumos
Regulāri sagatavot informāciju
Tieslietu ministrijai par esošo
situāciju ES tiesību aktu pārĦemšanas
jomā Ministrijas kompetences
ietvaros.

K. Bride-GodiĦa, A. Takašovs, R.
Rainbahs
Pastāvīgi
Veiktas nepieciešamaās darbības , lai nodrošinātu savlaicīgu
paziĦošanu valsts izpildes pasākumu paziĦošanas datu bāzē
par pārĦemtajiem ES tiesību aktiem.

