Veselības ministrijas 2009.gada darba plāns
Nr.

Pasākums

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

Izpildes termiņš (ceturkņši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā
rezultatīvais rādītājs

Atbilstība VM
politikas/darbības
rezultātam

Atbildīgā
amatpersona

Darbības
Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē
virziens Nr.1
Gadījumā, ja tiek piešķirts
MK noteikumi
papildu finansējums vai rasti
līdzekļi iekšējās resursu pārdales
- optimizācijas rezultātā, tad
paaugstināt ārstniecības personu
darba samaksu (zemākā
ārstniecības personu amatalga
un piemaksas), veikt grozījumus
Ministru kabineta 2006.gada
30.novembra noteikumu Nr.980
"Noteikumi par darba samaksu
ārstniecības personām"
2.pielikumā

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Noteikumi par
ārstniecības personu kompetenci
ārstniecībā un ārstniecības
personu teorētisko un praktisko
zināšanu apjomu" virzīšana
pieņemšanai

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai MK

4

1.3.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Ārstniecības personu
un ārstniecības atbalsta personu
reģistra izveides, papildināšanas
un uzturēšanas kārtība" virzīšana
pieņemšanai

Iesniegts izskatīšanai MK

1.4.

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 6.jūnija
noteikumos Nr.460 "Noteikumi
par specialitāšu,
apakšspecialitāšu un
papildspecialitāšu sarakstu
reglamentētajām profesijām""
virzīšana pieņemšanai

MK noteikumi

1.5.

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.886 "Noteikumi
par institūcijām, kas izsniedz
ārvalstīs iegūtās profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas
apliecības reglamentētajās
profesijās"" virzīšana
pieņemšanai

MK noteikumi

1.1.

1.2.

12 30.12.2009. Nodrošināta cilvēkresursu
PR 1, DR 1.3
saglabāšana veselības aprūpē PR 2, PR 13
un ārstniecības personu darba
12
samaksas paaugstinājums, kā
rezultātā tiks mazināta esošo
12
speciālistu aiziešana uz privāto
sektoru un tiks piesaistīti jauni
darbinieki.

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai MK

I.Černušenko

01.04.2009. Normatīvajā aktā noteikta
PR 13
ārstniecības personu
kompetence ārstniecībā un
ārstniecības personu teorētisko
un praktisko zināšanu apjoms.

A.Viļums

4

01.04.2009. Noteikts ārstniecības personu
reģistrā iekļaujamās
informācijas apjoms atbilstoši
ārstniecības personas statusam.

A.Viļums

Iesniegts izskatīšanai MK

4

01.04.2009. Nodrošināta ārstniecības
PR 1, PR 2
personu specialitāšu skaita un
sadalījuma pamatspecialitātēs,
apakšspecialitātēs un
papildspecialitātēs
optimizācija.

A.Viļums

Iesniegts izskatīšanai MK

4

01.04.2009. Nodrošināta ārstniecības
PR 1
personu specialitāšu skaita un
sadalījuma pamatspecialitātēs,
apakšspecialitātēs un
papildspecialitātēs
optimizācija, kā arī precizētas
atzīšanas institūcijas atbilstoši
Ārstniecības likumā
noteiktajam.

A.Viļums

1

1

Darbības
Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas atbalsta pasākumi
virziens Nr.2
2.1.

Nodrošināt 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" uzraudzību

Cits

Pasākuma uzraudzība,
sagatavoti ziņojumi

12 30.12.2009. Sagatavoti 4 ziņojumi par
Eiropas Savienības fondu
līdzfinansēto pasākumu un
aktivitāšu ieviešanu un
iesniegti Finanšu ministrijā.

Pasākuma uzraudzība,
sagatavoti ziņojumi

12

12 30.12.2009. Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu

2.2.

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

Veikta aktivitātes
uzraudzība

2.3.

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

Parakstīti līgumi par
projektu īstenošanu

Sagatavoti 4 ziņojumi par
neatbilsībām Eiropas
Savienības fondu ietvaros.

30.12.2009. Parakstīti 28 līgumi par
Eiropas Savienības fonda
finansējuma piešķiršanu un
projekta īstenošanu

4

PR 17

K.Karsa

K.Karsa

PR 5, DR 5.1.-5.4

B.Kņigins

PR 3, DR 3.1,
PR 4

B.Kņigins

Veikta aktivitātes
uzraudzība

12

Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu

B.Kņigins

12 30.12.2009. Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu

PR 3, PR4, DR 6.4, B.Kņigins
DR 12.14, DR 12.15

2.4.

Nodrošināt Eiropas Savienības Cits
fondu darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi"
3.1.5.3.2.apakšaktivitātes
"Onkoloģijas slimnieku
radioterapijas ārstēšanas
attīstība" uzraudzību

Veikta aktivitātes
uzraudzība

2.5.

Nodrošināt projektu, kas
Cits
finansēti saskaņā ar Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumu Nr.1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība
"4.4.punktu, ieviešanas
uzraudzību

Veikta projektu
uzraudzība

2

27.02.2009. Uzraudzīti 2 projekti, kas
PR 3, DR 3.1, PR 4 K.Mužica
vērsti uz veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju
optimizāciju (Veselības
aprūpes reformas
nodrošināšana un pakalpojumu
sniedzēju struktūras
optimizācija SIA "Liepājas
reģionālā slimnīca" un SIA
"Līvānu slimnīca")

2

2.6.

Nodrošināt projektu, kas
finansēti ar likuma "Par valsts
budžetu 2006.gadam",
ieviešanas uzraudzību

Cits

Veikta projektu
uzraudzība

2.7.

Nodrošināt projektu, kas
Cits
finansēti no Privatizācijas fonda,
ieviešanas uzraudzību

Veikta projektu
uzraudzība

12 30.12.2009. Uzraudzīts 1 projekts,kas
PR 3
vērsts uz Reitterapijas nodaļas PR 4
izveidi Jūrmalā atbilstoši MK
2008.gada 24.oktobra
rīkojumam Nr.645, lai varētu
nodrošināt reitterapijas
pakalpojumu sniegšanu VSIA
"Nacionālais rehabilitācijas
centrs "Vaivari"" pacientiem

2.8.

Nodrošināt saskaņā ar likumu
"Par valsts budžetu 2006.
gadam" 16.pielikumu un "Par
valsts budžetu 2007.gadam"
15.pielikumu finansēto valsts
galvoto aizdevumu projektu
uzraudzību

Cits

Projektu uzraudzība

12 30.12.2009. Uzraudzīti 10 projekti

Informatīvais ziņojums

Iesniegts izskatīšanai MK 3

2.9.

Nodrošināt valsts budžeta
finansējuma piesaisti
ambulatorās un stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstībai

Cits

Piesaistīts finansējums

2.10.

Nodrošināt Eiropas ekonomikas Cits
zonas un Norvēģijas valdības
finanšu instrumentu ieviešanu
veselības sektorā

Apstiprināti 2.kārtas
projekti

30.01.2009. Realizēts 1 projekts, kas vērsts PR 3, DR 3.1 PR
uz stacionārās veselības
4, DR 4.2
aprūpes pakalpojumu sniedzēja
attīstību (VSIA "Bērnu
klīniskās universtitātes
slimnīca" infrastruktūras
attīstība)

1

4

K.Mužica

K.Mužica

PR 3, DR 3.1 PR K.Mužica
4, DR 4.1, DR 4.2

31.03.2009. Sagatavots MK informatīvais
ziņojums par 2008.gadā
pabeigtajiem projektiem līdz
2009.gada 31.martam

K.Mužica

12 30.12.2009. Noslēgti līgumi par valsts
budžeta finansējuma piesaisti
projektu īstenošanai
nākamajam periodam

K.Mužica

30.04.2009. Apstiprināti 2.kārtas projekti, PR 12, DR 12.1.kas vērsti uz sabiedrības
12.22.
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

3

S.Dubčaks

Projektu uzraudzība

12 30.12.2009. Uzraudzīti 4 1.kārtas projekti
un tie projekti, kas tiks
apstiprināti 2.kārtā,
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

2.11.

Ministru kabineta noteikumu
projekta par obligātajām
prasībām ārstniecības iestādēm
virzīšana pieņemšanai

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai MK 2

2.12.

Grozījumu Ministru kabineta
2005.gada 8.marta noteikumos
Nr.170 "Noteikumi par
ārstniecības iestāžu reģistru"
izstrāde

MK noteikumi

Izstrādāts noteikumu
projekts

4

7

Iesniegts izskatīšanai MK

9

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta „Kārtība, kādā izstrādā,
izvērtē, reģistrē un ievieš
klīniskās vadlīnijas” virzīšana
pieņemšanai

Iesniegts izskatīšanai MK

2.14.

Izstrādāt informatīvā ziņojuma Informatīvais ziņojums
projektu par Veselības
ministrijas padotībā esošo valsts
pārvaldes iestāžu funkciju
optimizāciju un to turpmāko
darbību

Izstrādāts informatīvā
ziņojuma projekts
Izsludināts VSS

2.15.

Uzsākt Garīgās veselības
PPD
pamatnostādņu ieviešanas
programmas un ieviešanas plāna
izstrādi

Izstrādāts programmas
projekts

2.16.

Izstrādāt grozījumus Ministru
kabineta 2008.gada 6.augusta
rīkojumā Nr.468 "Par
pamatnostādnēm "Iedzīvotāju
garīgās veselības uzlabošana
2009.-2014.gadā""

Izsludināts VSS

MK rīkojums

01.02.2009. Normatīvajā aktā noteiktas
PR 3, DR 3.1
prasības ārstniecības iestādēm 4, DR 4.1
atbilstoši veselības aprūpes
nozares politikas plānošanas
dokumentos paredzētam nosaukt slimnīcu gradāciju pēc
palīdzības līmeņiem.

Izsludināts VSS

2.13.

4

1
1

Iesniegts izskatīšanai MK 2

RP A.Viļums

01.09.2009. Precizēts ārstniecības iestāžu
reģistrā iekļaujamās
informācijas apjoms atbilstoši
valsts informācijas sistēmu
izveides un uzturēšanas
prasībām.

A.Viļums

01.04.2009. Noteikta kārtība, kādā izstrādā, PR 3
izvērtē, reģistrē un ievieš
PR 4
klīniskās vadlīnijas, kā arī
PR 5
vienota kārtība un prasības
vadlīniju saturam.

M.Forstmane

27.02.2009. Izstrādāts Ministru kabineta
informatīvais ziņojums, kurā
iekļauti priekšlikumi par
turpmāko rīcību Veselības
ministrijas esošo valsts
pārvaldes iestāžu funkciju
optimizācijai

PR 16

A.Viļums

PR 12

D.Brante

PR 17

D.Brante

12 01.12.2009. Tiks nodrošināta Garīgās
veselības pamatnostādnēs
noteikto mērķu realizācija

2

S.Dubčaks

01.03.2009. Pagarināti rīkojuma 3.punktā
noteikto uzdevumu izpildes
termiņi

Iesniegts izskatīšanai MK 3

4

2.17.

Nodrošināta ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstības investīciju
piešķiršanas pamatnosacījumu
izstrāde un īstenošana

Cits

Izstrādāti investīciju
piešķiršanas nosacījumi"

6

30.06.2009. Nodrošināta bāze efektīvai
PR 4
līdzekļu sadalei ambulatorās
6
veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūras
attīstībai, tajā skaitā
nodrošināta lauku ģimenes
ārstu prakšu infrastruktūras
uzlabošana

2.18.

Nodrošināt Eiropas Savienības
fondu Vienotā
programdokumenta
1.4.2.aktivitātes "Neatliekamās
medicīniskās palīdzības (NMP)
sistēmas infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana"
īstenošanu

Cits

Saņemta ES fondu
atmaksa

6

30.06.2009. Paaugstināta valsts apmaksāto PR 5
veselības aprūpes un
neatliekamās medicīniskās
palīdzības pakalpojumu
kvalitāte, uzlabojot
neatliekamās medicīniskās
palīdzības pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūru
pirmsslimnīcas un slimnīcas
posmā

PR K.Karsa

A.Tomsone

Darbības
Pakalpojumu saņemšana un medikamentu apmaksa
virziens Nr.3
3.1.

3.2.

3.3.

Grozījumu Ministru kabineta
MK noteikumi
2007. gada 26.jūlija noteikumos
Nr.415 “Kārtība, kādā izsniedz,
aptur, pārreģistrē un anulē
speciālas atļaujas (licences)
farmaceitiskajai un
veterinārfarmaceitiskajai
darbībai, maksā valsts nodevu
par to izsniegšanu un
pārreģistrēšanu, kā arī novērtē
aptieku, zāļu un veterināro zāļu
lieltirgotavu, zāļu un veterināro
zāļu ražošanas uzņēmumu
atbilstību un zāļu labas
izplatīšanas prakses atbilstību"
virzīšana pieņemšanai

Izsludināts VSS

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

Izstrādāts MK noteikumu 3
projekts

Grozījumu Ministru kabineta
MK noteikumi
2007. gada 26.jūnija noteikumos
Nr.436 “Zāļu ievešanas un
izvešanas kārtība" izstrāde

Izstrādāts MK noteikumu 3
projekts
Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai MK

Izsludināts VSS

4

5

Iesniegts izskatīšanai MK

5

Iesniegts izskatīšanai MK

3.4.

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

MK noteikumi

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

5

30.04.2009. Precizēti kompetento
institūciju un licences turētāja
pienākumi

D.Biseniece

30.10.2009. Paplašināta zāļu pieejamība
veterinārmedicīniskajās
iestādēs. Uzlabots uzraudzības
process. Samazināts
administratrīvais slogs
10
komersantam

I.Mača

30.10.2009. Noteiktas prasības zāļu un
aktīvo vielu (eksportam uz
trešajām valstīm) sertifikāta
izsniegšanai, kas apliecina
produkta un ražotāja statusu
10
Latvijā. Samazināts
administratrīvais slogs
komersantam

I.Mača

30.11.2009. Optimizēta pieeja
pārreģistrācijas procesam.
Samazināts administratīvais
slogs komersantam

I.Mača

5

3.4.

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

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai MK
3.5.

Farmaceitiskās aprūpes
likumprojekta izstrāde

Likums

Zāļu aprites likumprojekta
izstrāde

Likums

Izstrādāts likumprojekts

8

Izsludināts VSS

9

Koncepcijas projekta izstrāde
par zāļu iegādes kompensācijas
sistēmas attīstību

PPD

Izstrādāts likumprojekts

8

Izsludināts VSS

9

Izstrādāts koncepcijas
projekts

1

Izsludināts VSS

3

3.9.

3.10.

6

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

Izstrādāts MK noteikumu 1
projekts

Grozījumu Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumos
Nr.167 "Zāļu reklamēšanas
kārtība un kārtība, kādā zāļu
ražošanas uzņēmums ir tiesīgs
nodot ārstiem bezmaksas zāļu
paraugus" izstrāde

Izstrādāts MK noteikumu 2
projekts

MK noteikumi

Grozījumu Ministru kabineta
MK noteikumi
2005.gada 8.novembra
noteikumos Nr.847 "Noteikumi
par Latvijā kontrolējamajām
narkotiskajām vielām,
psihotropajām vielām un
prekursoriem" virzīšana
pieņemšanai

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai MK

Izsludināts VSS

4

30.12.2009. Zāļu aprites posmi un
uzraudzības prasības ir
noteiktas vienotā dokumentā

PR 16

PR D.Arāja
PR 16

D.Arāja

30.06.2009. Budžeta līdzekļu ietvaros
PR 10, DR 10.1
nodrošināta iespēja lielākam
pacientu skaitam ar smagām un
hroniskām slimībām saņemt
valsts kompensējamās zāles un
medicīniskās ierīces

D.Arāja

30.04.2009. Precizēta Kompensējamo zāļu PR 10, DR 10.1
sistēmas veidošanas kārtība,
samazināti kompensācijas
izdevumi uz vienu pacientu,
atbrīvojot līdzekļus pacientu
skaita pieauguma segšanai

D.Arāja

31.07.2009. Samazināts zāļu reklamēšanas DR 16.1
kārtības pārkāpumu skaits

S.Baronova

29.05.2009. Samazināta iespēja bīstamām
psihotropām un narkotiskām
vielām nonākt nelegālā apritē

D.Biseniece

3

Iesniegts izskatīšanai MK
Iesniegts izskatīšanai MK

PR 3
4

12

Iesniegts izskatīšanai MK

3.8.

30.12.2009. Uzlabota farmaceitiskās
aprūpes pieejamība un
kvalitāte
12

Iesniegts izskatīšanai MK
3.7.

I.Mača

11

Iesniegts izskatīšanai MK
3.6.

30.11.2009. Optimizēta pieeja
pārreģistrācijas procesam.
Samazināts administratīvais
slogs komersantam

MK noteikumi

7
5

6

3.11.

3.12.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2007.gada 27.marta
noteikumos Nr.220 "Zāļu
iegādes, uzglabāšanas,
izlietošanas, uzskaites un
iznīcināšanas kārtība
ārstniecības iestādēs un sociālās
aprūpes institūcijās"" virzīšana
pieņemšanai
Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Farmaceitu
profesionālās kvalifikācijas
sertifikācijas kārtība" izstrāde

Iesniegts izskatīšanai MK 1

30.01.2009. Apstiprināti stacionāros
PR 10
lietojamo zāļu saraksti,
precizēta atbildīgo institūciju
kompetence, noteiktas klīniskā
farmaceita funkcijas

S.Baronova

Izstrādāts MK noteikumu 1
projekts

30.04.2009. Noteikta farmaceitu
profesionālās kvalifikācijas
sertifikācijas kārtība

S.Baronova

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai MK
3.13.

3.14.

3.15.

4

Likumprojekta izstrāde
Likums
"Grozījumi Seksuālās un
reproduktīvās veselības likumā"
saistībā ar dzimumu maiņu un
iesniegšana Tieslietu ministrijai
virzīšanai vienotā dokumentu
paketē ar tieslietu jomas
normatīvajiem aktiem dzimumu
maiņas jomā

Izstrādāts likumprojekts
Nosūtīts TM

Izvērtēt nepieciešamos
Cits
grozījumus normatīvajos aktos
par veselības pārbaudēm
personām, kuras vēlas iegūt
šaujamieroču vai lielas enerģijas
pneimatisko ieroču iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas atļauju

Izstrādāts VM rīkojuma 1
projekts par darba grupas
izveidošanu
Darba grupas darba
3
sanāksmes
Izvērtēti normatīvie akti

Katastrofu medicīnas sistēmas
organizācijas noteikumu
projekta virzīšana pieņemšanai

Izsludināts VSS

MK noteikumi

31.07.2009. Noteikts normatīvais
regulējums dzimumu maiņas
jomā

1
2

Atbalsta sniegšana TM
saistībā ar likumprojetka
virzīšanu izskatīšanai MK

I.Šķiņķe sadarbībā
ar VAD

7

5

1

Iesniegts izskatīšanai MK

3.16.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
"Kārtība, kādā izveido, uztur,
apmāca, finansē un iesaista
starptautiskās palīdzības
sniegšanā ātrās reaģēšanas un
medicīniskā atbalsta vienības, un
nosaka sociālās garantijas to
personālam"

Iesniegts izskatīšanai MK 3

3.17.

Kārtības noteikšana, kādā VSIA MK noteikumi
"Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" regulāri
novēro Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas AES avārijas
rezultātā cietušo personu
veselības stāvokli un nosaka
slimību, invaliditātes un
personas nāves cēloņsakarību ar
Černobiļas AES avāriju

Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

PR 17

4

4
7

29.05.2009. Sagatavoti priekšlikumi par
PR 17
nepieciešamajiem grozījumiem
normatīvajos aktos par
veselības pārbaudēm
personām, kuras vēlas iegūt
šaujamieroču vai lielas
enerģijas pneimatisko ieroču
iegādāšanās, glabāšanas vai
nēsāšanas atļauju
01.04.2009. Katastrofu un ārkārtas
PR 5, DR 5.1.-5.4
medicīnisko situāciju gadījumā DR 9.2.-9.4
tiks nodrošināta augsti efektīva
neatliekamā medicīniskā
palīdzība cietušajiem
(saslimušajiem)

I.Šķiņķe

02.03.2009. Normatīvajā aktā noteikta
kārtība, kādā izveido, uztur,
apmāca, finansē un iesaista
starptautiskās palīdzības
sniegšanā ātrās reaģēšanas un
medicīniskā atbalsta vienības,
un nosaka sociālās garantijas
to personālam

B.Kleina

30.10.2009. Nodrošināta augsti specializēta
un kvalitatīva veselības
aprūpes pakalpojumu
sniegšana Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un Černobiļas
AES avārijas rezultātā
cietušajām personām

7

PR 11, DR 11.1

B.Kleina

A.Viļums

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

Kārtības noteikšana, kādā VSIA MK noteikumi
"Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" regulāri
novēro Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas AES avārijas
rezultātā cietušo personu
veselības stāvokli un nosaka
slimību, invaliditātes un
personas nāves cēloņsakarību ar
Černobiļas AES avāriju

Iesniegts izskatīšanai MK

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
izstrāde, kuri nosaka kārtību,
kādā VAS „Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca”
veic Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku un
Černobiļas AES avārijas
rezultātā cietušo personu
uzskaiti, izveidojot minēto
personu uzskaites vienotu
datubāzi, un kuri nosaka
iekļaujamās informācijas apjomu

Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1046 "Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība"" izstrāde

Izstrādāts noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Cilvēkiem paredzēto
medicīnisko ierīču klīniskās
izpētes kārtība" izstrāde

Izstrādāts noteikumu
projekts

MK noteikumi

Izstrādāt grozījumus Ministru
MK noteikumi
kabineta 2003.gada 16.decembra
noteikumos Nr.726 "Kārtība,
kādā veicama obligātā ārstēšana
bērniem, kuriem radušies
psihiski vai uzvedības
traucējumi alkoholisko dzērienu,
narkotisko, psihotropo vai citu
apreibinošo vielu lietošanas dēļ,
un kārtība, kādā sociālās
korekcijas izglītības iestādēs
bērniem nodrošināma obligātā
ārstēšana no alkohola,
narkotisko un psihotropo vielu
atkarības"

4
7

Iesniegts izskatīšanai MK

01.10.2009. Izveidota Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku un Černobiļas AES
avārijas rezultātā cietušo
10
personu vienota uzskaites
datubāze

A.Viļums

10
12

4

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK

9

Izstrādāts MK noteikumu 2
projekts

Iesniegts izskatīšanai MK

A.Viļums

7

Iesniegts izskatīšanai MK

Izsludināts VSS

30.10.2009. Nodrošināta augsti specializēta
un kvalitatīva veselības
aprūpes pakalpojumu
sniegšana Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem un Černobiļas
10
AES avārijas rezultātā
cietušajām personām

01.12.2009. Veiktas veselības aprūpes
DR 1.3
pakalpojumu tarifu izmaiņas,
kas saistītas ar ārstniecības
personu darba samaksas
izmaiņām 2009.gadā. Radīti
priekšnosacījumi veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai
uz izmaksu efektīviem
apmaksas modeļiem.

A.Viļums

01.09.2009. Normatīvajā aktā noteikta
cilvēkiem paredzēto
medicīnisko ierīču klīniskās
izpētes kārtība

A.Viļums

30.06.2009. MK noteikumos nodrošināta
PR 17
jaunā administratīvi teritoriālā
iedalījuma noteikšana.

3
6

8

K.Kravale

3.22.

Nodrošināta e-veselības projekta Cits
audita par 2008.gadu veikšana

Sagatavots un izsludināts 3
iepirkums

3.23.

Priekšlikumu izstrāde eveselības projekta rezultātu
lietojamībai un uzturēšanai

Cits

Pakalpojums izstrādāts un
pieņemts

3.24.

Uzsākti sagatavošanās darbi Eveselības projekta audita par
2009.gadu veikšanai.

Cits

Sagatavots un izsludināts
iepirkums

4

Grozījumu Ārstniecības likumā
izstrāde

Likums

Izstrādāts likumprojekts

4

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai MK
MK noteikumi
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.265
„Ārstniecības iestāžu
medicīniskās un uzskaites
dokumentācijas lietvedības
kārtība” izstrāde

M.Finks

23.04.2009. Noteikti nepieciešamie
PR 9
pasākumi, lai nodrošinātu
pamatnostādnēs "e-Veselība
Latvijā", pamatnostādņu
īstenošanas plānā 2008.2010.gadam un pārējos ar
plāna īstenošanu saistītajos
dokumentos noteikto politikas
un darbības rezultātu efektīvu
lietojamību un ilglaicīgu
uzturēšanu. Izstrādāti 3 (trīs)
nodevumi

M.Finks

11 30.12.2009. Noslēgts līgums par audita
veikšanu. Tiks sagatavots
atzinums par e-veselības
projekta gaitu, pasākumu
savstarpējo integrāciju un
izstrādātas rekomendācijas eveselības projekta ieviešanai.
12

Noslēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju

3.25.

05.03.2009. Sniegts atzinums par ePR 9
veselības projekta gaitu,
pasākumu savstarpējo
integrāciju un izstrādātas
rekomendācijas veiksmīgai eveselības projekta ieviešanai;
Izstrādāti 3 (trīs) nodevumi "Atzinums par e-veselības
projekta gaitu",
"Rekomendācijas veiksmīgai eveselības projekta ieviešanai",
"E-projekta audits"

31.07.2009. Nodrošināta tiesiska vide ePR 17
veselības pasākumu lietošanai

7

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

4

Izsludināts VSS

5

Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.175 „Recepšu
veidlapu izgatavošanas un
uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas
noteikumi” izstrāde
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.263 „Ar
noteiktām slimībām slimojošu
pacientu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas
kārtība” izstrāde

PR 9

9

M.Finks

M.Finks

MK noteikumi
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.265
„Ārstniecības iestāžu
medicīniskās un uzskaites
dokumentācijas lietvedības
kārtība” izstrāde

Iesniegts izskatīšanai MK

7

Izstrādāts likumprojekts

8

Izsludināts VSS

9

Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.175 „Recepšu
veidlapu izgatavošanas un
uzglabāšanas, kā arī recepšu
izrakstīšanas un uzglabāšanas
noteikumi” izstrāde
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.263 „Ar
noteiktām slimībām slimojošu
pacientu reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas
kārtība” izstrāde
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.1046 „Veselības
aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kartība” izstrāde
Grozījumu Ministru kabineta
noteikumos Nr.152
„Darbnespējas lapu izsniegšanas
kārtība” izstrāde

3.26.

Ministru kabineta noteikumu
projekta „Par veselības nozares
informācijas sistēmām” izstrāde
Grozījumu Farmācijas likumā
Likums
izstrāde

Iesniegts izskatīšanai MK

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

MK noteikumi

Izstrādāts MK noteikumu
projekts
Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai MK

02.11.2009. Nodrošināta tiesiska vide ePR 17
veselības pasākumu lietošanai
11

8
9
11

Grozījumu Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumos Nr.899
„Ambulatorajai ārstēšanai
paredzēto zāļu un medicīnisko
ierīču iegādes izdevumu
kompensācijas kārtība” izstrāde
Grozījumu Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumos
Nr.207 „Aptieku atvēršanas un
darbības prasības” izstrāde

10

M.Finks

Darbības
Veselības veicināšana
virziens Nr.4
4.1.

4.2.

Vadlīniju medicīnisko atkritumu Cits
apsaimniekošanai izstrāde

Nodrošināt Eiropas Savienības MK noteikumi
fondu darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.3.2.1.aktivitātes "Veselības
uzlabošana darba vietā, veicinot Cits
ilgtspējīgu nodarbinātību"
īstenošanu

Vadlīniju projekta
izstrāde

11 30.12.2009. Veicināta veselībai un videi
droša medicīnisko atkritumu
savākšana, šķirošana un
uzglabāšana

Iesniegtas apstiprināšanai
veselības ministram

12

Iesniegts izskatīšanai MK

Noslēgta vienošanās par
projekta īstenošanu

30.12.2009. Apstiprināti MK noteikumi,
kas nosaka aktivitātes
ieviešanas nosacījumus

1

Parakstīta vienošanās par
Eiropas Savienības fonda
finansējuma piešķiršanu un
projekta īstenošanu

6

Veikta aktivitātes
uzraudzība

4.3.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Peldvietu izveidošanas
un uzturēšanas kārtība un
drošības prasības" izstrāde

12

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

4

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai MK

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

4.5.

Ziņojuma par valsts monitoringa Cits (Ziņojums EK)
programmā iekļauto peldvietu
sarakstu sagatavošana un
iesniegšana Eiropas Komisijā

Ziņojuma sagatavošana

4

Ziņojuma iesniegšana EK

5

Ziņojuma par Peldvietu ūdeņu
monitoringa rezultātiem
sagatavošana un iesniegšana
Eiropas Komisijā

Ziņojuma sagatavošana

4.7.

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

PR 12, DR 12.25

15.05.2009. Sagatavots un iesniegts
ziņojums Eiropas Komisijā,
nodrošināta informācijas
apmaiņa ar Eiropas Komisiju
11 30.12.2009. Sagatavots un iesniegts
ziņojums Eiropas Komisijā,
12
nodrošināta informācijas
apmaiņa ar Eiropas Komisiju

Ziņojuma iesniegšana EK

Izstrādāts MK noteikumu 4
projekts
Izsludināts VSS

I.Baranova

12 01.12.2009. Pārņemtas Eiropas Parlamenta PR 12, DR 12.25
un Padomes direktīvas
2006/7/EK (2006.gada
15.februāris) par peldvietu
ūdens kvalitātes pārvaldību un
direktīvas 76/160/EEK
atcelšanu prasības nacionālajā
likumdošanā

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Noteikumi par
peldvietu ūdens aprakstiem"
izstrāde

Cits (Ziņojums EK)

PR 12, DR 12.1, DR I.Baranova
12.6, DR 12.7, DR
12.9, DR 12.11, DR
12.20
I.Baranova

Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu
31.07.2009. Pilnveidotas prasības par
peldvietu izveidošanas un
uzturēšanas kārtību un
drošības prasības

J.Feldmane

J.Feldmane
sadarbībā ar SVA

7

4.4.

4.6.

MK noteikumi

DR 12.25

4

31.07.2009. Noteiktas būtiskās kosmētikas DR 12.27
līdzekļu drošuma prasības
atbilstoši Direktīvas
76/768/EEK grozījumiem un
jaunākajiem zinātniskajiem
pētījumiem, nodrošinot
patērētāju veselības
aizsardzību
11

J.Feldmane
sadarbībā ar
VIDM un SVA

J.Feldmane

J.Feldmane
sadarbībā ar SVA

J.Feldmane

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

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

Iesniegts izskatīšanai MK

7

Grozījumi Ministru kabineta
MK noteikumi
2006.gada 16.maija noteikumos
Nr.399 „Kārtība, kādā
izsniedzama licence
dezinfekcijas, dezinsekcijas un
deratizācijas pakalpojumu
sniegšanai un maksājama valsts
nodeva par tās saņemšanu”
saistībā ar atļauju sistēmu
izvērtēšanu atbilstoši Direktīvas
2006/123/EK prasībām

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

8

Izsludināts VSS

9

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Higiēnas prasības
solāriju pakalpojumu
sniegšanai" virzīšana
pieņemšanai
Konferences rīkošana ģimenes
ārstiem par HIV/AIDS pacientu
ārstēšanu un stigmatizācijas
novēršanu

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai MK 3

Cits

Nodrošināta konferences
norise

Iesniegts izskatīšanai MK

6

31.07.2009. Noteiktas būtiskās kosmētikas DR 12.27
līdzekļu drošuma prasības
atbilstoši Direktīvas
76/768/EEK grozījumiem un
jaunākajiem zinātniskajiem
pētījumiem, nodrošinot
patērētāju veselības
aizsardzību
30.12.2009. Mazināts administratīvais slogs PR 17
uzņēmējiem saistībā ar Eiropas PR 23
Parlamenta un Padomes
direktīvas 2006/123/EK par
pakalpojumiem iekšējā tirgū
12
prasībām

J.Feldmane

30.06.2009. Ģimenes ārsti informēti par
aktualitātēm HIV/AIDS
pacientu ārstēšanā, tādējādi
atslogojot v/a "Latvijas
Infektoloģijas centrs" darbu

D.Viļuma

DR 12.17

Semināra organizēšana veselības Cits
aprūpes profesionāļiem par
vardarbības profilakses
jautājumiem

Nodrošināta semināra
veselības aprūpes
speciālistiem norise

4.12.

Semināra rīkošana par bērnu
drošību mājās

Cits

Nodrošināta konferences 3
par mājokļa drošību
norise

01.03.2009. Realizēti un koordinēti
pasākumi bērnu ievainojumu
mazināšanai

4.13.

Grozījumu Epidemioloģiskās
drošības likumā izstrāde

Likums

Izstrādāts likumprojekts

1

Izsludināts VSS

2

01.06.2009. Noteikta dezinfekcijas,
PR 11
dezinsekcijas un deratizācijas
pasākumu veikšanas un
finansēšanas kārtība un
noteikta sabiedrības veselības
aizsardzības pasākumu
veikšanas kārtība un atbildīgās
institūcijas sabiedrības
veselības apdraudējuma
gadījumā

4.14.

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Dezinfekcijas,
dezinsekcijas un deratizācijas
pasākumu veikšanas kārtība"
izstrāde

MK noteikumi

Izstrādāts MK noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

12 15.12.2009. Veselības aprūpes speciālisti
DR 12.20
informēti par rekomendācijām
darbam ar vardarbības upuriem

6

J.Feldmane

31.03.2009. Pilnveidots noteikumu projekts DR 12.25
atbilstoši Eiropas Komisijas
prasībām

4.11.

Iesniegts izskatīšanai MK

J.Feldmane

10 30.11.2009. Precizēta šobrīd spēkā esošā
dezinfekcijas, dezinsekcijas un
deratizācijas veikšanas kārtība,
11
nosakot infekcijas slimības,
kuru gadījumā v/a "Sabiedrības
veselības aģentūra" veic
noslēguma dezinfekciju,
dezinsekciju un deratizāciju

12

DR 12.20

J. Feldmane

J.Feldmane

D.Viļuma
sadarbībā ar SVA
un VI

D.Viļuma

4.15.

Cilvēka imūndeficīta vīrusa
(HIV) un AIDS izplatības
ierobežošanas programmas
2009.-2013.gadam projekta
virzība apstiprināšanai

PPD

Iesniegts izskatīšanai MK

6

01.06.2009. Noteikti pasākumi, kas vērsti
uz HIV/AIDS izplatības
ierobežošanu. Uzlabota
HIV/AIDS pacientu veselības
aprūpe un dzīves kvalitāte

PR 12, DR 12.16,
DR 12.17

D.Viļuma
sadarbībā ar SVA

4.16.

Informatīvā ziņojuma
sagatavošana par Imunizācijas
valsts programmas 2008.2010.gadam izpildi 2008.gadā.

Informatīvais ziņojums

Izstrādāts informatīvā
ziņojuma projekts

3

PR 7, DR 7.1, DR
7.2

D.Viļuma
sadarbībā ar SVA

Iesniegts izskatīšanai MK

4

15.04.2009. Apkopoti dati un veikta to
analīze par iedzīvotāju
imunizāciju 2008.gadā

4.17.

Gripas pandēmijas gatavības
plāna aktualizācija atbilstoši
ECDC un Pasaules Veselības
organizācijas rekomendācijām

Cits

Plāna aktualizēšana

12 01.12.2009. Aktualizēts gripas pandēmijas PR 11, DR 11.1
gatavības plāns

D.Viļuma

4.18.

Ministru kabineta noteikumu
projekta iztrāde, kurā iekļauti
Starptautiskajos veselības
aizsardzības noteikumos
noteiktie pasākumi

MK noteikumi

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

11 01.12.2009. Noteikumu projektā iekļauti
Starptautiskajos veselības
aizsardzības noteikumos
12
noteiktie pasākumi

D.Viļuma

4.19.

4.20.

Izsludināts VSS

Informatīvā ziņojuma
Informatīvais ziņojums
sagatavošana par Alkohola
patēriņa mazināšanas un
alkoholisma ierobežošanas
programmas 2005.-2008.gadam
īstenošanu

Informatīvā ziņojuma
projekta izstrāde

Alkoholisko dzērienu patēriņa
mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas programmas
2010.-2014.gadam virzīšana
apstiprināšanai

Izsludināts VSS

PPD

2

Iesniegts izskatīšanai MK 3

5

Iesniegts izskatīšanai MK

4.21.

Nacionālās alkoholisma
Cits
ierobežošanas padomes darbības
nodrošināšana

Nodrošināta Nacionālās
alkoholisma
ierobežošanas padomes
sēžu norise

4.22.

Grozījumu izstrāde Alkoholisko Likums
dzērienu aprites likumā

Izstrādāts likumprojekts

7

6

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK
4.23.

4.24.

Grozījumu likumā "Par tabakas
izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas
ierobežošanu" virzīšana
pieņemšanai
Informatīvā ziņojuma
sagatavošana par Tabakas
uzraudzības valsts programmas
2006.-2010.gadam īstenošanu

PR 11, DR 11.1

31.03.2009. Sagatavots informatīvais
PR 12, DR 12.6.ziņojums par Alkohola patēriņa 12.8., DR 12.20.mazināšanas un alkoholisma
12.22
ierobežošanas programmas
īstenošanu 2008.gadā

I.Liepiņa

31.07.2009. Izstrādāta programma alkohola PR 12, DR 12.6.patēriņa mazināšanai
12.8, DR 12.20.12.22

I.Liepiņa

Pastāvīgi

PR 12, DR 12.6.12.8, DR 12.20.12.22

I.Liepiņa

01.12.2009. Veikti grozījumi likumā,
PR 12, DR 12.6.paredzot aizliegumus
12.8, DR 12.20.jauniešiem vecumā līdz 19
12.22
gadiem iegādāties alkoholiskos
12
dzērienus

I.Liepiņa

Notiek regulāras Nacionālās
alkoholisma ierobežošanas
padomes sēdes, tiek izskatīti
normatīvo aktu projekti un
apspriesti aktuālākie alkohola
jomas jautājumi

Likums

Iesniegts izskatīšanai MK 2

16.02.2009. Izstrādāts likumprojekts, kurā
noteiktas prasības augu
cigarešu izplatīšanai un
marķēšanai

PR 12, DR 12.9, DR I.Liepiņa
12.10, DR 12.13.12.15

Informatīvais ziņojums

Izstrādāts informatīvā
ziņojuma projekts

31.03.2009. Sagatvots informatīvais
ziņojums par situāciju 2007.
un 2008.gadā un veiktajiem
pasākumiem tabakas
uzraudzības jomā

PR 12, DR 12.9, DR I.Liepiņa
12.10, DR 12.13.12.15

2

13

4.24.

Informatīvā ziņojuma
sagatavošana par Tabakas
uzraudzības valsts programmas
2006.-2010.gadam īstenošanu

Informatīvais ziņojums

31.03.2009. Sagatvots informatīvais
ziņojums par situāciju 2007.
un 2008.gadā un veiktajiem
pasākumiem tabakas
uzraudzības jomā

PR 12, DR 12.9, DR I.Liepiņa
12.10, DR 12.13.12.15

Iesniegts izskatīšanai MK 3

4.25.

Smēķēšanas ierobežošanas
valsts komisijas darbības
nodrošināšana

Cits

Nodrošināta Smēķēšanas
ierobežošanas valsts
komisijas sēžu norise

4.26.

Uzsākta Tabakas uzraudzības
valsts programmas 2011.2016.gadam projekta izstrāde

PPD

Projekta izstrāde

4.27.

Veselīga uztura ieteikumu
izstrāde veģetāriešiem

VM rīkojums

Projekta izstrāde

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

Veselīga uztura ieteikumu
VM rīkojums
izstrāde grūtniecēm un sievietēm
laktācijas periodā

Veselīga uztura ieteikumu
bērniem no 2 līdz 18 gadiem
aktualizācija

VM rīkojums

Veselīga uztura ieteikumu
bērniem no 0 līdz 2 gadiem
aktualizācija

VM rīkojums

Diētas ieteikumi ārstniecības
iestāžu pacientiem ar dažādām
slimību diagnozēm

Grozījumu Pārtikas aprites
uzraudzības likumā izstrāde

Pastāvīgi

4

VM rīkojuma pieņemšana

5

Projekta izstrāde

7

Projekta saskaņošana

8

VM rīkojuma pieņemšana

9

Projekta izstrāde

VM rīkojums

Likums

Grozījumu Ministru kabineta
MK noteikumi
2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.235 "Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kartība" izstrāde

PR 12, DR 12.9, DR I.Liepiņa
12.10, DR 12.13.12.15

PR 12, PR 12.1, PR I.Straume
12.2

01.09.2009. Palielināsies sabiedrības
PR 12: PR 12.1., PR I.Straume
informētība par veselīga uztura 12.2.
jautājumiem

10 01.12.2009. Palielināsies sabiedrības
PR 12: PR 12.1., PR I.Straume
informētība par veselīga uztura 12.2.
11
jautājumiem
12

Projekta saskaņošana
VM rīkojuma pieņemšana
Projekta izstrāde
Projekta saskaņošana

11 30.12.2009. Palielināsies sabiedrības
PR 12
informētība par veselīga uztura
11
jautājumiem

VM rīkojuma pieņemšana

12

Ieteikumu projekta
izstrāde
Ieteikumu projekta
saskaņošana
VM rīkojuma pieņemšana
Izstrādāts likumprojekts

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

01.07.2009. Cilvēki ar dažādām slimību
dianozēm saņems atbilstošu
uzturu.

5
6

PR 12, DR 12.23,
DR 12.24
PR17

I.Straume

I.Straume

7
1

Izsludināts VSS
2
Iesniegts izskatīšanai MK

4.33.

12 01.12.2009. Izstrādāta programma, kuras
ieviešana uzlabos Latvijas
iedzīvotāju veselību, būtiski
samazinot
tabakas lietošanu un pasargājot
no tabakas dūmu kaitējošās
ietekmes
01.05.2009. Palielināsies sabiedrības
informētība par veselīga uztura
jautājumiem

3

Projekta saskaņošana

Notiek regulāras Smēķēšanas PR 12, DR 12.9, DR I.Liepiņa
ierobežošanas valsts komisijas 12.10, DR 12.13.sēdes, tiek izskatīti normatīvo 12.15
aktu projekti un formulēts
Smēķēšanas ierobežošanas
valsts komisijas locekļu
viedoklis aktuālākajos tabakas
jomas jautājumos

5

6

01.05.2009. Nodrošināta funkciju
PR 12, PR 12.1
optimizācija starp Veselības
ministriju un v/a "Sabiedrības
veselības aģentūra". Uzlabota
piejamība dzeramā ūdens īpašo
normu piešķiršanas
pakalpojumam

I.Straume

30.09.2009. Nodrošināta funkciju
PR 12, DR 12.23,
optimizācija starp Veselības
DR 12.24
ministriju un v/a "Sabiedrības
veselības aģentūra". Uzlabota
piejamība dzeramā ūdens īpašo
normu piešķiršanas
pakalpojumam
14

I.Straume

4.33.

Grozījumu Ministru kabineta
MK noteikumi
2003.gada 29.aprīļa noteikumos
Nr.235 "Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kartība" izstrāde

Izsludināts VSS

Grozījumu Ministru kabineta
2002.gada 27.decembra
noteikumos Nr.610 "Higiēnas
prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un
profesionālās izglītības
iestādēm" izstrāde

MK noteikumi

4.35.

Uztura padomes darbības
nodrošināšana

Cits

Nodrošināta uztura
padomes sēžu norise

4.36.

Virzīt apstiprināšanai
pamatnostādnes "Sabiedrības
veselības stratēģija 2011.2020.gadam"

PPD

Izvērtēts sagatavotais
projekts

4.34.

4.36.1.

Izstrādāts MK noteikumu 2
projekts
Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai MK

6

Priekšlikumu sniegšana
Cits
Sabiedrības veselības stratēģijai
2011.-2020.gadam

Informatīvais ziņojums

4.38.

Dzeramā ūdens īpašo normu
noteikšana

Cits

4.39.

Dzeramā ūdens noteikto īpašo
Cits
normu datu bāzes uzturēšana un
informācijas aktualizēšana
Veselības ministrijas mājas lapā

I.Straume

30.06.2009. Vispārējās pamatizglītības,
PR 12, DR 12.1,
vispārējās vidējās izglītības un DR 12.2, DR 12.13
profesionālās izglītības
iestādēs ēdienkartes tiks
izstrādātas atbilstoši MK
noteikumu prasībām

I.Straume

Pastāvīgi

5

Izsludināts VSS

Informatīvā ziņojuma
sagatavošana par Sabiedrības
veselības stratēģijas rīcības
programmas ieviešanu 2007.–
2008.gadā

4.37.

9

30.09.2009. Nodrošināta funkciju
PR 12, DR 12.23,
optimizācija starp Veselības
DR 12.24
ministriju un v/a "Sabiedrības
veselības aģentūra". Uzlabota
piejamība dzeramā ūdens īpašo
normu piešķiršanas
pakalpojumam

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

PR 12, PR 12.1, PR I.Straume
12.2

30.10.2009. Noteikti mērķi, uzdevumi un
sasniedzamie rezultāti, lai
uzlabotu Latvijas iedzīvotāju
10
veselības stāvokli, tuvinot to
labākajiem Eiropas valstu
rādītājiem

PR 3, PR 4, PR 6,
K.Kravale
PR 7, PR 12, PR 17

Sniegt priekšlikumus
racionālai zāļu lietošanai

4

Sniegt priekšlikumus par
tuberkulozes profilakses
un ierobežošanas
jautājumiem

4

Izvērtēti līdzšinējie rezultāti
tuberkulozes un plaušu slimību
profilakses un izplatības jomā
un noteikti jauni pasākumi

D.Viļuma
sadarbībā ar
Tuberkulozes un
plaušu slimību
valsts aģentūru

Sniegt priekšlikumus par
Imunizācijas programmas
iekļaušanu Sabiedrības
veselības stratēģijā
(pasākumi sākot ar
2011.gadu)

4

Izvērtēti Imunizācijas valsts
programmas rezultāti un
rezultatīvie rādītāji un noteikti
pasākumi iedzīvotāju
imunizācijai sākot ar
2011.gadu

D.Viļuma
sadarbībā ar SVA
un Imunizācijas
valsts padomi.

Informatīvā ziņojuma
projekta izstrāde

30.04.2009. Samazināti nepamatotas zāļu
lietošanas rezultātā radušies
riski

PR 7, PR 12, PR 17 D.Arāja

01.04.2009. Sagatavots informatīvs
ziņojums par Sabiedrības
veselības stratēģijas rīcības
programmas ieviešanu 2007.–
2008.gadā

PR 12

I.Straume

Administratīvo aktu
izstrāde

Pastāvīgi

DR 12.23.-12.25.

I.Straume

Datu bāzes uzturēšana un
aktualizēšana

Pastāvīgi

Iesniegts izskatīšanai MK

3
4

Sagatavoti lēmumi par
pazeminātu nekaitīguma un
kvalitātes prasību noteikšanu
dzeramajam ūdenim
Nodrošināta aktuāla
informācija datu bāzē un
Veselības ministrijas mājas
lapā

15

DR 12.23, DR 12.24 I.Straume

Darbības
Izglītība
virziens Nr.5
5.1.

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

Aktivitātes uzraudzība

5.2.

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

Izstrādāts noteikumu
2
projekts
Izsludināts VSS
3
Iesniegts izskatīšanai MK

5

5.3.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2002.gada 23.jūlija
noteikumos Nr.315 "Izglītības
programmu minimālās prasības
ārsta profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai"" virzīšana
pieņemšanai

Iesniegts izskatīšanai MK

4

5.4.

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Grozījumi Ministru
kabineta 2001.gada 13.marta
noteikumos Nr.120 "Rezidentu
sadales un rezidentūras
finansēšanas noteikumi""
izstrāde

Izstrādāts noteikumu
projekts

1

Izsludināts VSS

2

MK noteikumi

12 30.12.2009. Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu

Iesniegts izskatīšanai MK

PR 13

01.05.2009. Normatīvajā aktā noteikta
pirmās palīdzības sniegšanas
apmācības sistēma un pirmās
palīdzības sniegšanas
apmācības programmu saturs

01.04.2009. Nodrošināta rezidentūras
izglītības programmu ilguma
atbilstība Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktīvā
2005/36/EK noteiktajām
minimālajām prasībām

4

I.Baranova

A.Viļums

PR 1
PR 2
PR 13
PR 23

A.Viļums

01.04.2009. Nodrošinātas priekšrocības
PR 2
daudzprofilu slimnīcām veikt PR 13
rezidentu apmācību tajās
specialitātēs, kurās slimnīcās ir
atbilstoša profila klīniskās
nodaļas

A.Viļums

Darbības
Sabiedrības informēšana
virziens Nr.6
6.1.

Nodrošināt informatīvos un
Cits
publicitātes pasākumus par
Eiropas Savienības fondu 2007.2013.gada plānošanas
perioda ieviešanu

Nodrošināta informācija
un publicitāte

6.2.

Organizētā vēža skrīniga
ieviešanas un realizācijas
publicitātes nodrošināšana

Nodrošināta informācija
un publicitāte

Cits

Pirmo darbības mēnešu
rezultātu analīze

12 30.12.2009. Realizēts 31 informatīvs
PR 14
pasākums, informējot
PR 15
sabiedrību par Eiropas
Savienības fondu 2007.2013.gada plānošanas periodu
veselības nozarē
3

9

30.09.2009. Realizēto atbalsta pasākumu
rezultātā iedzīvotāji ir
informēti par valsts
nodrošinātajām profilakses
programām un tajās aktīvi
piedalās

16

K.Karsa

DR 6.4, PR 12, DR E.Pole
12.14, DR 12.15, PR
14, PR 15

6.3.

Akcijas "Veselīgas dāvanas"
organizēšana

Cits

Kampaņas sagatavošana
un atspoguļošana
plašsaziņas līdzekļos

6.4.

Aptauja par veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanas
iespējām

Cits

Veiktas telefona aptaujas
un iedzīvotāju anketēšana
iestādēs

12 30.12.2009. Popularizēt veselīgu
dzīvesveidu un veselīgu
dāvanu ideju sabiedrībā.
Labdarības akcijā iesaistītas
valsts pārvaldes iestādes
6

Rezultātu apkopošana un
analīze
6.5.

Regulāra informācijas sniegšana Cits
sabiedrībai par Veselības
ministrijas izstrādātajām
politikas iniciatīvām un
pieņemtajiem dokumentiem

Nodrošināta informācijas
sagatavošana un
izplatīšana plašsaziņas
līdzekļiem, publicēšana
VM mājas lapā

6.6.

Veselības ministrijas un
padotības institūciju
komunikācijas audits un
stratēģijas iztrāde

Cits

Apzināti esošās
komunikācijas vājie
punkti
Izstrādāta nozares
komunikācijas stratēģija

6.7.

Izveidots Veselības ministrijas
un nevalstisko organizāciju
kontaktpersonu koordinācijas
mehānisms

Cits

6.8.

Pilnveidota apmeklētāju
Cits
pieņemšanas kārtība un saņemto
anketu koordinēšana

7

5

9

Nodrošināta informācijas
aprite

7

Veiktas izmaiņas VM
3
apmeklētāju pieņemšanas
kārtībā

PR 12

E.Pole

01.07.2009. Noskaidrot sabiedrības
informētību par veselības
aprūpes pakalpojumu
saņemšanas iespējām, kā arī
pacientu apmierinātību ar
veselības aprūpes kvalitāti

PR 14, DR 16.1

E.Pole

Pastāvīgi

PR 14, DR 16.1, PR E.Pole
17

Sabiedrības informēšana par
Veselības ministrijas
izstrādātajām politikas
iniciatīvām un pieņemtajiem
dokumentiem

01.09.2009. Vienota nozares komunikācijas PR 14
stratēģijas izstrāde un
ieviešana, savstarpējās
komunikācijas uzlabošana

E.Pole

31.07.2009. Efektīvāka informācijas
apmaiņa ar nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem par
plānotiem un pieņemtiem
lēmumiem
31.03.2009. Uzlabota apmeklētāju
pieņemšanas kārtība, panākta
efektīvāka komunikācija un
jautājumu izskatīšana

PR 17

E.Pole

31.07.2009. Sakārtota sankciju sistēma
attiecībā uz veselības jomas
administratīvajiem
pārkāpumiem

PR 17

PR 14, DR 16.1, PR E.Pole
17

Darbības
Patērētāju tiesību aizsardzība un nostiprināšana
virziens Nr.7
7.1.

7.2.

Grozījumu Administratīvo
pārkāpumu kodeksā izstrāde

Kārtības noteikšana, kādā tiek
veikta audu un orgānu
izņemšana no dzīva donora

Likums

MK noteikumi

Izstrādāts likumprojekts 1
Izsludināts VSS
2
Iesniegts izskatīšanai MK

Izstrādāts noteikumu
projekts

7

4

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK
7.3.

Kārtības noteikšana, kādā var
izdarīt audu un orgānu
transplantāciju smadzeņu un
bioloģiskās nāves gadījumā

MK noteikumi

Izstrādāts noteikumu
projekts

Grozījumu izstrāde Cilvēka
genoma izpētes likumā

4

Izsludināts VSS

Likums

Izstrādāts likumprojekts

01.10.2009. Normatīvajā aktā noteikta
DR 16.1.
vienota kārtība, kādā veic audu
un orgānu izņemšanu no dzīva
donora.

A.Viļums

01.10.2009. Normatīvajā aktā noteikta
DR 16.1.
vienota kārtība, kādā izdara
audu un orgānu transplantāciju
smadzeņu un bioloģiskās nāves
gadījumā.

A.Viļums

01.10.2009. Likumā precizēti iedzīvotāju
genoma datu bāzes kodēšanas
un atkodēšanas pamatprincipi,
kas veicinās biomedicīnas
zinātnes attīstību un
sasniegumus

A.Viļums

10

7

Iesniegts izskatīšanai MK
7.4.

I.Šķiņķe

10
4

17

7.4.

Grozījumu izstrāde Cilvēka
genoma izpētes likumā

01.10.2009. Likumā precizēti iedzīvotāju
genoma datu bāzes kodēšanas
un atkodēšanas pamatprincipi,
kas veicinās biomedicīnas
zinātnes attīstību un
10
sasniegumus

Likums
Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK
7.5.

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

Izstrādāts noteikumu
projekts

Izsludināts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai MK

7.6.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Jaundzimušo un bērnu
slimību reģistra izveides,
papildināšanas un uzturēšanas
kārtība" izstrāde

Izstrādāts noteikumu
projekts

01.07.2009. Pārņemt Eiropas Parlamenta
un 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.

2

7

4

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai MK

9

A.Viļums

PR 23

A.Viļums

01.09.2009. Noteikts jaundzimušo un bērnu PR 17
slimību valsts reģistrā
iekļaujamās informācijas
apjoms atbilstoši valsts
informācijas sistēmu izveides
un uzturēšanas prasībām.

A.Viļums

Darbības
Veselības ministrijas darbības nodrošinājums
virziens Nr.8
8.1.

Komunikāciju vides uzlabošana

8.1.1.

Mobilo sakaru pakalpojuma
optimizācija

8.2.
8.2.1.

Cits

Informācijas pieejamības uzlabošana
Veselības ministrijas darba
Cits
plānu vadības un kontroles
elektronizācija

Situācijas izpēte un
iepirkuma
dokumentācijas
sagatavošana
Iepirkuma organizēšana,
līguma noslēgšana
Sasniedzamā rezultāta un
risinājuma detalizēta
izpēte
Tehnisko, funkcionālo
prasību un realizācijas
apraksta sagatavošana

8.3.

Nodrošināt Eiropas Savienības
fondu 2007.
-2013.gada plānošanas
perioda Tehniskās
palīdzības projekta ieviešanu

Cits

Esošo VM informācijas
sistēmu funkcionalitātes
izmaiņas
Ieviests projekts

8.4.

Pārstāvēta Veselības ministrija
administratīvās un vispārējās
jurisdikcijas tiesās

Cits

Sniegti 45 paskaidrojumi

30.12.2009. Samazinātas ikmēneša
pakalpojuma izmaksas pēc
risinājuma ieviešanas
2010.gadā

9

K.Melderis

12

30.09.2009. Uzlabota Veselības ministrijas
un departamentu darba plāna
vadība un izpildes kontrole

6

K.Melderis

9

9

12 30.12.2009. Organizēta tehniskās
palīdzības projekta ieviešana,
nodrošinot Veselības
ministrijas kā Eiropas
Savienības fondu atbildīgās
iestādes funkciju izpildes
nodrošinājumu
Pastāvīgi

Veselības ministrijas viedokļa
pārstāvēšana

18

PR 17

K.Karsa

PR 17, DR 17.1, DR R.Osis A.Rubins
17.2

8.4.

Pārstāvēta Veselības ministrija
administratīvās un vispārējās
jurisdikcijas tiesās

Cits

Sniegti 45 paskaidrojumi

Pastāvīgi

Veselības ministrijas viedokļa
pārstāvēšana

PR 17, DR 17.1, DR R.Osis A.Rubins
17.2

8.5.

Sagatavoti Administratīvie akti
par apstrīdētajiem lēmumiem

Cits

Sagatavoti 115
administratīvie akti

Pastāvīgi

Nodrošināta tiesiskuma
kontrole

PR 17, DR 17.2

A.Rubins

8.6.

Sagatavoti civiltiesisko līgumu
projekti

Cits

Sagatavoti 67 līgumi

Pastāvīgi

Veselības ministrijas
administratīvo funkciju
nodrošināšana

PR 17, DR 17.3

A.Rubins

8.7.

Veselības nozares politikas
novērtēšanas (rezultatīvo
rādītāju) sistēmas izstrāde

Cits

Izstrādāts pārskata
projekts

PR 17

D.Brante

01.10.2009. Veselības nozares politikas
plānošanā tiks pielietota
statistiski ticama rezultatīvo
rādītāju sistēma
10

4

Iesniegts VM valsts
sekretāra vietniekam
politikas plānošanas
jautājumos
Darbības
Darbības spēju uzlabošana
virziens Nr.9
9.1.

Sagatavot likumprojektu "Par
valsts budžetu 2010.2012.gadam"

Likums

Likumprojekta
sagatavošana un
nosūtīšana FM

7

01.07.2009. Likumā "Par valsts budžetu
PR 17
2010.-2012.gadam" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta
daļa

I.Černušenko

9.2.

Sagatavot likumprojektu
"Grozījumi likumā "Par valsts
budžetu 2009.gadam""

Likums

Likumprojekta
sagatavošana un
nosūtīšana FM

7

PR 17

I.Černušenko

9.3.

Sagatavot budžeta
Cits
izpildinstitūciju finansēšanas
plānus 2010.gadam atbilstoši
apstiprinātajam likumam par
valsts budžetu, budžeta
grozījumiem 2009.gadam un
aktualizēt atbilstoši
nepieciešamībai
Grozījumu izstrāde Ministru
MK noteikumi
kabineta noteikumos par budžeta
izpildinstitūciju maksas
pakalpojumu un publisko
pakalpojumu cenrāžiem

01.07.2009. Likumā "Grozījumi likumā
"Par valsts budžetu
2009.gadam"" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta
daļa
Pastāvīgi
Sagatavoti budžeta
izpildinstitūciju finansēšanas
plāni

PR 17

I.Černušenko

30.12.2009. Sagatavoti budžeta
PR 17
izpildinstitūciju maksas
pakalpojumu un publisko
pakalpojumu cenrāži (cenrāžu
pārskatīšana gadījumos, ja
nolikumos nāk klāt, vai tiek
svītrota kāda funkcija, kā arī
pēc nepieciešamības veikti
grozījumi Veselības statistikas
un medicīnas tehnoloģiju
valsts aģentūras un v/a
"Sabiedrības veselības
aģentūra" cenrāžos saistībā ar
nodevu objektiem)

I.Černušenko

9.4.

Aktualizēti finansēšanas
plāni

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

7

Izsludināts VSS

8

19

9.4.

Grozījumu izstrāde Ministru
MK noteikumi
kabineta noteikumos par budžeta
izpildinstitūciju maksas
pakalpojumu un publisko
pakalpojumu cenrāžiem

Iesniegts izskatīšanai MK

9.5.

Izstrādāt grozījumus 2008.gada Iekšējais normatīvais akts Sagatavoti iekšējā
3
17.janvāra iekšējam
normatīvā akta grozījumi
normatīvajam aktam Nr.IeNA/5
"Finansēšanas plānu
iesniegšanas kārtība Veselības
ministrijā"
Iesniegts valsts
sekretāram

9.6.

Izstrādāt grozījumus 2008.gada
4.aprīļa iekšējam normatīvajam
aktam Nr.IeNA/13 "Veselības
ministrijas valsts budžeta
finansētu institūciju, valsts
budžeta programmu,
apakšprogrammu un pasākumu
tāmju sastādīšanas un
apstiprināšanas kārtība"

Iekšējais normatīvais akts Sagatavoti iekšējā
normatīvā akta grozījumi

9.7.

Veselības ministrijas pārziņā
esošo kapitālsabiedrību finanšu
gada pārskatu pārbaudes un
iesniegšanas Valsts kasē un
Valsts kontrolē nodrošināšana

Cits

Sagatavoti finanšu
pārskati

9.8.

Ministrijas padotībā esošo
budžeta iestāžu pārskatu
apkopošana un konsolidēto
pārskatu sagatavošana

Cits

Sagatavots konsolidētais
finanšu pārskats

9.9.

Atskaišu gatavošana Valsts
ieņēmumu dienestam,
Centrālajai statistikas pārvaldei

Cits

Sagatavotas atskaites

9.10.

Veikta analīze par valsts budžeta Cits
izpildi

3

3

5

8

3

Ik mēnesi tiek sagatavota
informācija departamenta
vadībai.
Reizi ceturksnī
Sagatavota informācija
Finanšu ministrijai

1

4

7

30.12.2009. Sagatavoti budžeta
PR 17
izpildinstitūciju maksas
pakalpojumu un publisko
pakalpojumu cenrāži (cenrāžu
pārskatīšana gadījumos, ja
nolikumos nāk klāt, vai tiek
svītrota kāda funkcija, kā arī
pēc nepieciešamības veikti
12
grozījumi Veselības statistikas
un medicīnas tehnoloģiju
valsts aģentūras un v/a
"Sabiedrības veselības
aģentūra" cenrāžos saistībā ar
nodevu objektiem)

I.Černušenko

01.03.2009. Izstrādāti grozījumi iekšējam PR 17
normatīvajam aktam par
finansēšanas plānu izstrādi
(pēc nepieciešamības, ja Valsts
kase veiks izmaiņas
finansēšanas plānu
iesniegšanas sistēmā) atbilstoši
iepriekšējā atskaites periodā
veiktajai institūciju
reorganizācijai un budžeta
struktūrai

I.Černušenko

01.03.2009. Sagatavoti iekšējā normatīvā
PR 17
akta grozījumi par budžeta
izpildinstitūciju tāmju izstrādi
atbilstoši iepriekšējā atskaites
periodā veiktajai institūciju
reorganizācijai un budžeta
struktūrai

I.Černušenko

31.08.2009. Veikta Veselības ministrijas
PR 17
pārziņā esošo
kapitālsabiedrību finanšu gada
pārskatu pārbaude un finanšu
pārskati iesniegti Valsts kasē
un Valsts kontrolē

I.Černušenko

31.03.2009. Apkopoti un pārbaudīti
PR 17
ministrijas padotībā esošo
budžeta iestāžu pārskati un
sagatavots konsolidētais
finanšu pārskats
Pastāvīgi
Sagatavotas un iesniegtas
PR 17
atskaites Valsts ieņēmumu
dienestam un Centrālai
statistikas pārvaldei
Pastāvīgi
Sniegts atbalsts valsts budžeta PR 17
procesa nodrošināšanai,
tādējādi atbalstot koordinētas
veselības aprūpes politikas
10 20.10.2009. īstenošanu

I.Černušenko

20

I.Černušenko

I.Černušenko

9.11.

Esošās darba samaksas analīze Cits
iestādēs, kurās ir ārstniecības
personas - Veselības ministrijas
padotībā esošajās valsts budžeta
iestādēs, kapitālsabiedrībās,
kurās ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja un ārstniecības
iestādēs, kuras ir līgumattiecībās
ar Veselības obligātās
apdrošināšanas valsts aģentūru
par valsts apmaksātu veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu

Veikta analīze

9.12.

Sagatavot vadības ziņojumu pie Cits
konsolidētā gada pārskata

Sagatavots ziņojums

9.13.

Veikt analīzi par Veselības
Cits (Analīze)
obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūras sagatavotās
informācijas par ārstniecības
iestāžu faktiski veikto darba
apjomu (finansālā izteiksmē)
salīdzinoši ar līgumos iekļauto
Pabeigt SIA „Liepājas reģionālā MK rīkojums
slimnīca” un VSIA „Piejūras
slimnīca” apvienošanu

Veikta analīze

Iesniegts izskatīšanai MK

4

30.04.2009. Izveidota slimmnīcu apvienība PR 3: DR 3.1.

R.Gintere,
S.Pablaka, R.Osis

Pabeigt SIA „Daugavpils
reģionālā slimnīca" un VSIA
"Daugavas slimnīca"
apvienošanu
Apkopot informāciju par
iespējām piesaistīt ārvalstu
finansējumu veselības nozares
pilnveidošanai

MK rīkojums

Iesniegts izskatīšanai MK

4

30.04.2009. Izveidota slimmnīcu apvienība PR 17

R.Gintere,
S.Pablaka, R.Osis

Cits

Piesaistīts finansējums

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Nodrošināt Eiropas Savienības MK noteikumi
fondu darbības programmas
"Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.3.2.2.aktivitātes "Pētījumi un
aptaujas par veselību darbā"
īstenošanu

Pieņemti MK noteikumi

3

7

4

3

6

9

01.07.2009. Apkopota informācija no
DR 1.3
Veselības ministrijas padotībā PR 17
esošajām valsts budžeta
iestādēm, kapitālsabiedrībām
un ārstniecības iestādēm, kuras
ir līgumattiecībās ar Veselības
obligātās apdrošināšanas valsts
aģentūru par valsts apmaksātu
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, par darbinieku
faktisko darba samaksu.
Sagatavota informācija
ministrijas vadībai, ko
Politikas plānošanas
departaments iesniegs Valsts
kancelejā

I.Černušenko

01.04.2009. Sniegta informācija par valsts PR 17
pamatbudžeta izpildi, kas ir
noderīga plašam lietotāju
lokam, pieņemot un novērtējot
lēmumus par resursu
piešķiršanu

I.Černušenko

12 15.12.2009. Pārraudzīts ārstniecības iestāžu PR 17
faktiski veiktais darba apjoms
salīdzinoši ar līgumā iekļauto
un sniegti secinājumi Politikas
plānošanas departamentam

I.Černušenko

12 30.12.2009. Nodrošināta informācijas
PR 14
izplatīšana veselības sektorā
par ārvalstu finanšu palīdzības
instrumentiem un iespējam
pieteikt projektus ārvalstu
finanšu palīdzības finansējuma
saņemšanai, veicinot veselības
nozarē īstenoto projektu skaita
pieaugumu

4

30.12.2009. Apstiprināti MK noteikumi,
kas nosaka aktivitātes
ieviešanas nosacījumus

21

PR 12

S.Dubčaks

I.Baranova

9.17.

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

30.12.2009.

Noslēgta vienošanās par
projekta īstenošanu

PR 12

Parakstīta vienošanās par
Eiropas Savienības fonda
finansējuma piešķiršanu un
projekta īstenošanu
12
Nodrošināta aktivitātes
uzraudzība atbilstoši MK
noteikumiem par aktivitātes
īstenošanu
12 30.12.2009. Nodrošināta 4 projektu
uzraudzība, tai skaitā divu
projektu pabeigšana

5

Aktivitātes uzraudzība

9.18.

Nodrošināta ārvalstu finanšu
Cits
palīdzības instrumentu finansēto
projektu uzraudzība

Projektu uzraudzība

9.19.

Veselības ministrijas
darbiniekiem organizēta vienas
dienas apmācība par kvalitātes
vadības sistēmas
pamatprincipiem un ISO
Standarta nosacījumiem

Cits

Organizēts seminārs

4

9.20.

Organizēts mācību kurss par ISO Cits
9000 Standarta prasībām un
kvalitātes vadības sistēmas
efektivitātes novērtēšanu

Organizētas mācības

4

30.04.2009. Mācību kursā kvalitātes
vadības sistēmas auditēšanā
apmācīti 20 darbinieki

9.21.
9.22.
9.23.

Pamata procesu noteikšana
Atbalsta procesu noteikšana
Procesu savstarpējās
mijiedarbības noteikšana
Procesu aprakstu izstrādāšana

Cits
Cits
Cits

Shēmas izstrāde
Shēmas izstrāde
Procesu kartes izstrāde

5
5
5

Cits

Procedūru izstrāde

9.24.

9.25.

Veselības ministrijas kvalitātes Cits
rokasgrāmatas procesu aprakstu
sadaļas izveidošana

Izveidota Kvalitātes
rokasgrāmatas sadaļa

9.26.

Veselības ministrijas un
padotības iestāžu iekšējā audita
plānošana

Stratēģiskais plāns,
nākošā gada plāns

Cits

ESF vadības un kontroles
sistēmas auditu plāns

9.27.

Iekšējā audita veikšana
iestādē/struktūrvienībā

Cits

Iekšējā audita veikšana

9.28.

Iekšējā audita ieteikumu
ieviešanas uzraudzība

Cits

Ieteikumu izpildes statusa 1
pārskats 1reizi ceturksnī

9.29.

Veselības ministrijas un
Cits
padotības iestāžu Iekšējā audita
struktūrvienību darbības
apkopošana un izvērtēšana

Sagatavots apvienotais
gada pārskats

1

9.30.

Padotības iestāžu iekšējā audita Cits
struktūrvienību metodiskā
vadīšana

1reizi ceturksnī, pēc
nepieciešamības

3

4

7

S.Dubčaks

PR 18

V.Zute

PR 18

V.Zute

29.05.2009. Definēti pamata procesi
29.05.2009. Definēti atbalsta procesi
29.05.2009. Izstrādāts procesu
mijiedarbības modelis
12 30.12.2009. Procesu aprakstos noteiktas
rīcības un atbildības, procesu
vadība, samazināta kļūmju
iespēja
12 30.12.2009. Izstrādāta Veselības ministrijas
kvalitātes rokasgrāmatas
procesu aprakstu sadaļa

PR 18, DR 18.1
PR 18, DR 18.1
PR 18, DR 18.1

V.Zute
V.Zute
V.Zute

PR 18, DR 18.1

V.Zute

PR 18, DR 18.1

V.Zute

12

PR 18, DR 18.1

G.Stūrīte

PR 18, DR 18.1

G.Stūrīte

PR 18, DR 18.1

G.Stūrīte

PR 18, DR 18.2

S.Zaharāne

PR 18, DR 18.2

S. Zaharāne

15.12.2009. Pamatojoties uz risku
novērtējumu nodrošināta visu
audita vides sistēmu
novērtēšana
Pamatojoties uz risku
novērtējumu nodrošināta ESF
vadības un kontroles sistēmas
novērtēšana
Pastāvīgi
Auditējamās sistēmas
novērtējums un ieteikumi
darbības uzlabošanai
10 15.10.2009. Pārbaudīta un apkopota
informācija par auditu
ieteikumu ieviešanas gaitu
15.01.2009. IA struktūrvienību darbības
analīze

6

9

I.Baranova

PR 17

30.04.2009. Seminārā par kvalitātes
vadības sistēmas ieviešanu un
uzturēšanu apmācīti 30
darbinieki

6

I.Baranova

12 Pastāvīgi

IA struktūrvienību vienota
pieeja auditu veikšanā

22

9.31.

Iekšējā audita procesu aprakstu
izstrādāšana

Cits

Procedūru izstrāde

9

9.32.

Veselības ministrijas,
ministrijas padotības iestāžu un
kapitālsabiedrību valsts
amatpersonu ikgadējo
deklarāciju izskatīšana

Cits

Izstrādāts ziņojums

7

9.33.

Mācību semināri Veselības
Cits
ministrijas darbiniekiem un
padotības iestāžu vadītājiem par
likuma "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā" atsevišķu normu
piemērošanu praksē

9.34.

Atļauju amatu savienošanai
Veselības ministrijas un
ministrijas padotības valsts
amatpersonām sagatavošana

9.35.

Korupcijas novēršanas un
Cits
apkarošanas valsts programmas
uzdevumu izpildes organizēšana
un koordinēšana

Cits

30.09.2009. Procesu aprakstos noteiktas
rīcības un atbildības, kas
nodrošina vienotu pieeju
auditu veikšanā
30.07.2009. Nodrošināta likuma "Par
interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā"
prasību izpilde

PR 18

G.Stūrīte

PR 17

B.Baltiņa

Organizētas mācības 1
reizi gadā, pēc
nepieciešamības

12 30.12.2009. Nodrošināta likuma "Par
interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā"
prasību izpilde

PR 17

B.Baltiņa

Izsniegtas atļaujas
regulāri, atbilstoši
saņemtajiem
iesniegumiem

12 Pastāvīgi

PR 17

B.Baltiņa

Plāna izstrāde 1 mēnesi
pēc valsts programmas
apstiprināšanas

12 30.12.2009. Noteikti pasākumi Korupcijas
novēršanas un apkarošanas
valsts programmas ieviešanai

PR 17

B.Baltiņa

Programmas uzdevumu
izpildes organizēšana un
koordinēšana - pastāvīgi

12

12 30.12.2009. Nodrošināta normatīvajos
aktos noteikto prasību izpilde

PR 17

B.Baltiņa

30.06.2009. Procesu aprakstos noteikta
rīcība un atbildība, kas
nodrošina vienotu pieeju
revīziju (pārbaužu) veikšanā
12 30.12.2009. Apkopots Valsts kontroles
revīziju ziņojumu ieteikumu
ieviešanas statuss Veselības
ministrijā un Veselības
ministrijas padotības iestādēs

PR 17

B.Baltiņa

PR 17

B.Baltiņa

9.36.

Normatīvajos aktos noteikto
prasību izpildes plānveida
pārbaudesVeselības ministrijā
un Veselības ministrijas
padotības iestādēs

Cits

Ziņojumu sagatavošana
saskaņā ar gada plānu

9.37.

Revīziju (pārbaužu) procesa
aprakstu izstrādāšana

Cits

Procedūru izstrāde

9.38.

Valsts kontroles revīziju
ziņojumu ieteikumu ieviešanas
koordinācija

Cits

Saskaņā ar ieteikumu
ieviešanas plānu

9.39.

Grozījumu likumā "Par
Likums
narkotisko un psihotropo vielu
un zāļu likumīgās aprites
kārtību", likumā "Par
prekursoriem", Farmācijas
likumā un Ģenetiski modificēto
organismu aprites likumā
virzīšana pieņemšanai
Grozījumu izstrāde normatīvajos MK noteikumi
aktos saistībā ar Zāļu valsts
aģentūras reorganizāciju

9.40.

Iesniegts izskatīšanai MK

Izstrādāti MK noteikumi

6

4

6

Novērsts interešu konflikts
valsts amatpersonu darbībā

Ieviesti Korupcijas novēršanas
un apkarošanas valsts
programmā ministrijai
noteiktie uzdevumi attiecīgajā
laika periodā

30.04.2009. Izstrādi grozījumi normatīvajos PR17
aktos saistībā ar Zāļu valsts
aģentūras reorganizāciju

I.Šķiņķe
D.Biseniece

30.12.2009. Saskaņoti normatīvie akti
saistībā ar Zāļu valsts
aģentūras reorganizāciju

I.Šķiņķe
D.Biseniece

23

PR 17

9.40.

Grozījumu izstrāde normatīvajos MK noteikumi
aktos saistībā ar Zāļu valsts
aģentūras reorganizāciju
Izsludināti VSS

Grozījumu likumā "Par prakses
ārstiem" izstrāde

Likums

PR 17

I.Šķiņķe
D.Biseniece

31.07.2009. Saskaņoti normatīvie akti
saistībā ar Maksātnespējas
likuma spēkā stāšanos

PR 17

I.Šķiņķe

30.04.2009. Aktualizēts Centrālās
medicīnas ētikas komitejas
personālsastāvs atbilstoši
Veselības ministrijas
amatpersonu maiņai

PR 17

I.Šķiņķe

PR 17

I.Šķiņķe

7

Iesniegti izskatīšanai MK
9.41.

30.12.2009. Saskaņoti normatīvie akti
saistībā ar Zāļu valsts
aģentūras reorganizāciju

12

Izstrādāts likumprojekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai MK

7

Grozījumu izstrāde Ministru
kabineta 2005.gada 2.marta
rīkojumā Nr.135 "Par Centrālās
medicīnas ētikas komitejas
personālsastāvu"

MK rīkojums

9.43.

Pārraudzīt normatīvo aktu
izstrādi saistībā ar Ministru
kabineta iekārtas likuma spēkā
stāšanos

MK noteikumi

Normatīvo aktu izstrādes
pārraudzība

Pastāvīgi

9.44.

Sagatavot Veselības ministrijas
2008.gada publisko pārskatu

Cits

Izveidota darba grupa un 2
organizēta tās sanāksme

30.06.2009. Nodrošināta Veselības
ministrijas faktiski sasniegto
rezultātu salīdzinājums ar
valdības deklarācijā un
Veselības ministrijas darbības
stratēģijā noteiktajiem rīcības
virzieniem un uzdevumiem

K.Kravale

30.11.2009. Nodrošināta tiešās pārvaldes
PR 17
iestādes darbības vidēja
termiņa plānošana tās
kompetencē esošajās politikas
jomās saistībā ar attiecīgajā
nozarē apstiprinātajiem
politikas plānošanas
dokumentiem

K.Kravale

28.08.2009. Tiks izstrādāts galvenais jeb
PR 17
"jumta" likums veselības jomā
ar mērķi noteikt valsts,
pašvaldību, juridisko un fizisko
personu tiesības un
pienākumus, kas vērsti uz
cilvēku veselības saglabāšanu
un uzlabošanu, risku faktoru,
kas iedarbojas uz cilvēku
organismu, novēršanu un
ierobežošanu

K.Kravale

30.07.2009. Atbilstoši MK 2008.gada
PR 17
30.jūnija instrukcijai Nr.3
"Kārtība, kādā izstrādā,
aktualizē un novērtē
institūcijas darbības stratēģiju"
precizēta kārtība, kādā
Veselības ministrijas padotībā
esošās valsts aģentūras
sagatavo24un aktualizē valsts
aģentūras vidēja termiņa
darbības stratēģijas un kārtība,
kādā Veselības ministrija

K.Kravale

9.42.

9.45.

9.46.

Izstrādāt Veselības ministrijas
darbības stratēģiju 2010.2012.gadam

PPD

Likumprojekta "Veselības
likums" izstrāde

Likums

Izstrādāts MK rīkojuma 1
projekts
Izsludināts VSS
2
Iesniegts izskatīšanai MK

4

Projekta sagatavošana,
izvērtēšana un virzīšana
apstiprināšanai

6

Gada publiskā pārskata
ievietošana mājas lapā un
nosūtīšana adresātiem

6

Izstrādāts projekts

7

Izsludināts VSS

Izstrādāts likumprojekts

Izsludināts VSS

11

3

5

Iesniegts izskatīšanai MK

9.47.

Veikt grozījumus iekšējā
Iekšējais normatīvais akts Izstrādāti grozījumi
normatīvajā aktā "Veselības
ministrijas padotībā esošo valsts
aģentūru vidēja termiņa darbības
stratēģiju un ikgadējo darbības
plānu sagatavošanas,
aktualizēšanas un izvērtēšanas
kārtība"

8

4

Nodrošināta normatīvo aktu
spēkā esamība atbilstoši
normatīvo aktu izmaiņām

9.47.

Veikt grozījumus iekšējā
Iekšējais normatīvais akts
normatīvajā aktā "Veselības
ministrijas padotībā esošo valsts
aģentūru vidēja termiņa darbības
Nodots saskaņošanai
stratēģiju un ikgadējo darbības
plānu sagatavošanas,
aktualizēšanas un izvērtēšanas
Iesniegts apstiprināšanai
kārtība"
veselības ministram

K.Kravale

Veikta Valdības rīcības
plāna aktualizācija

Patstāvīgi

Noteikti Veselības ministrijas PR 17
veicamie pasākumi 2009.gadā,
lai sasniegtu Deklarācijā par
Ivara Godmaņa vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību
izvirzītos mērķus

K.Kravale

Patstāvīgi

Apkopota departamentu
sniegtā informācija par
Veselības ministrijas
2009.gada darba plāna izpildi
un plānota turpmākā rīcība
plāna īstenošanā

K.Kravale

9.48.

Aktualizēt Valdības rīcības
plānu Deklarācijas par Ivara
Godmaņa vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību
2009.gadam

9.49.

Aktualizēt Veselības ministrijas Cits
2009.gada darba plānu

Veikta Veselības
ministrijas darba plāna
aktualizācija

9.50.

Veselības ministrijas personāla
vadības un attīstības stratēģijas
projekta izstrāde

Izstrādāts stratēģijas
projekts un virzīts
apstiprināšanai valsts
sekretāram

Darbības
virziens
Nr.10
10.1.

10.2.

Cits (rīcības plānošanas
dokuments)

30.07.2009. Atbilstoši MK 2008.gada
PR 17
30.jūnija instrukcijai Nr.3
"Kārtība, kādā izstrādā,
aktualizē un novērtē
institūcijas darbības stratēģiju"
precizēta kārtība, kādā
Veselības ministrijas padotībā
esošās valsts aģentūras
sagatavo un aktualizē valsts
aģentūras vidēja termiņa
darbības stratēģijas un kārtība,
kādā Veselības ministrija
izvērtē iesniegtās stratēģijas un
ikgadējos darbības plānus

Cits

5

7

9

PR 17

30.09.2009. Izstrādāta Veselības ministrijas DR 17.4
personāla vadības un attīstības
stratēģija, kura saskaņota ar
aktuālajām nostādnēm darba
samaksas un materiālās
stimulēšanas jautājumos valsts
pārvaldē

M.Treija

Iestāžu ieņēmumu no maksas pakalpojumiem aizstāšanu ar valsts nodevām
Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Noteikumi par apmēru
un kārtību, kādā maksājamas un
iekasējamas valsts nodevas par
v/a "Sabiedrības veselības
aģentūra" sniegtajiem
pakalpojumiem" izstrādāšana

Izstrādāts MK noteikumu
projekts
Izsludināts VSS

Likumprojekta "Grozījumi
Likums
Epidemioloģiskās drošības
likumā" sagatavošana saistībā ar
valsts aģentūras "Sabiedrības
veselības aģentūra" atsevišķu
maksas pakalpojumu pāreju uz
valsts nodevu

Izstrādāts likumprojekts

1

Izsludināts VSS

2

6
6

Iesniegts izskatīšanai MK

Iesniegts izskatīšanai MK

4

30.11.2009. MK noteikumu projekts
PR 17
paredzēs apmēru un kārtību,
kādā maksājamas un
iekasējamas valsts nodevas par
v/a "Sabiedrības veselības
11
aģentūra" sniegtajiem
pakalpojumiem

I.Černušenko

16.04.2009. Likumprojekts „Grozījumi
PR 17
Epidemioloģiskās drošības
likumā” paredz, ka ar
2010.gada 1.janvāri par v/a
"Sabiedrības veselības
aģentūra" atsevišķiem
veiktajiem pakalpojumiem būs
maksājama valsts nodeva

I.Černušenko

25

10.3.

Likumprojekta "Grozījumi
Likums
likumā "Par nodokļiem un
nodevām"" virzīšana
apstiprināšanai saistībā ar valsts
aģentūras "Sabiedrības veselības
aģentūra" atsevišķu maksas
pakalpojumu pāreju uz valsts
nodevu

Darbības
virziens Nr. Eiropas lietu koordinācija
11
11.1.
Sākotnējo nacionālo pozīciju
izstrāde

Cits

Iesniegts izskatīšanai MK 2

27.02.2009. Likumprojekts „Grozījumi
PR 17
Epidemioloģiskās drošības
likumā” paredz, ka ar
2010.gada 1.janvāri par v/a
"Sabiedrības veselības
aģentūra" atsevišķiem
veiktajiem pakalpojumiem būs
maksājama valsts nodeva

I.Černušenko

Sagatavotas sākotnējās
nacionālās pozīcijas

Pastāvīgi

PR 21, DR 21.1

K. Briede - Godiņa

PR 21, DR 21.2
PR 22, DR 22.2

K. Briede - Godiņa

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

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

Sagatavotas nacionālās
pozīcijas

3

Sagatavoti informatīvie
ziņojumi

3

11.3.

Nodrošināta dalība ES Padomes Cits
Sabiedrības veselības darba
grupas, Farmācijas preču un
medicīnas ierīču darba grupas
un Tehniskās harmonizācijas
darba grupas sanāksmēs

Sagatavotas instrukcijas
Latvijas nacionālo
interešu pārstāvībai ES
Padomes darba grupās

Pastāvīgi

Sagatavotas 25 instrukcijas
PR 22, DR 22.1
Latvijas nacionālo interešu
pārstāvībai ES Padomes darba
grupās

K. Briede - Godiņa

11.4.

Nodrošināt savlaicīgu un
Cits
kvalitatīvu ES tiesību aktu
pārņemšanas nacionālajos
normatīvajos aktos koordinācijas
procesa uzraudzību

Sagatavota informācija
tabulas veidā Tieslietu
minsitrijai par esošo
situāciju ES tiesību aktu
pārņemšanas jomā VM
kompetences jomās

Pastāvīgi

Savlaicīgi nodrošināta
PR 23
informācijas sniegšana Valsts
Izpildes pasākumu paziņošanas
datu bāzē par pārņemtajiem ES
tiesību aktiem

K. Briede - Godiņa

11.5.

Izstrādāt procedūru par
Veselības ministrijas iekšējo
Eiropas lietu koordinācijas
kārtību

Sagatavot procedūras
projektu un virzīt
pieņemšanai

8

31.08.2009. Tiks nodrošināta veiksmīgāka
Veselības ministrijas
kompetences jautājumu
pārstāvēšana ES institūcijās

PR 21

K. Briede - Godiņa

Izstrādāts MK noteikumu
projekts

7

PR 19, DR 19.1

D.Vītola

Izsludināts VSS

9

30.12.2009. Tiks nodrošināta jau esošā
sadarbība ar Pasaules
Veselības organizācijas
Eiropas Reģionālo biroju un
noteiktas prioritātes veselības
aprūpes jomā 2010.-2011.
gadu periodam.

11.2.

Darbības
virziens
Nr.12
12.1.

Cits

10.03.2009. Sagatavotas nacionālās
pozīcijas un pārstāvētas
Latvijas nacionālās intereses
EPSCO ministru sanāksmēs
par VM kompetences
jautājumiem (sagatavotas 10
nacionālās pozīcijas un 3
informatīvie ziņojumi)

Informatīvie ziņojumi
3
iesniegti izskatīšanai MK

Starptautiskā sadarbība
Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Divgades sadarbības
līgums starp Latvijas Republikas
Veselības ministriju un Pasaules
Veselības organizācijas Eiropas
Reģionālo biroju 2010. -2011.
gadam" izstrāde

26

12.1.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Divgades sadarbības
līgums starp Latvijas Republikas
Veselības ministriju un Pasaules
Veselības organizācijas Eiropas
Reģionālo biroju 2010. -2011.
gadam" izstrāde

Iesniegts izskatīšanai MK

30.12.2009. Tiks nodrošināta jau esošā
sadarbība ar Pasaules
Veselības organizācijas
Eiropas Reģionālo biroju un
noteiktas prioritātes veselības
aprūpes jomā 2010.-2011.
12
gadu periodam.

PR 19, DR 19.1

D.Vītola

12.2.

Ministru kabineta noteikumu
projekta "Deklarācijas par
Ziemeļu dimensijas partnerības
izveidi veselības un sociālās
labklājības jomā" izstrāde

MK noteikumi

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

27.02.2009. Tiks nostiprināts Latvijas
Republikas dalībvalsts statuss
Ziemeļvalstu dimensijas
Veselības un sociālās
labklājības partnerībā.

PR 19, DR 19.1

D.Vītola

12.3.

Ministru kabineta noteikumu
MK noteikumi
projekta "Līguma par
Ziemeļvalstu dimensijas
Veselības un sociālās labklājības
partnerības sekretariāta izveidi"
apstiprināšana.

Izstrādāts MK noteikumu 1
projekts
Izsludināts VSS
1

27.02.2009. Līgums nodrošinās
Ziemeļvalstu dimensijas
Veselības un sociālās
labklājības partnerības
sekretariāta tiesisko pamatu.

PR 19, DR 19.1

D.Vītola

12.4.

6. Baltijas valstu politiskā
dialoga sanāksme.

Cits

Organizēta Baltijas valstu
politiskā dialoga
sanāksme

30.09.2009. Stiprināta Baltijas valstu
sadarbība veselības jomā,
rodot kopīgus politiskus
risinājumus par konkrētām 6.
Baltijas valstu dialoga
sanāksmes prioritārajām
jomām.

PR 19, DR 19.2

D.Vītola

12.5.

Dalība Pasaules Veselības
Asamblejā.

Cits

Nodrošināta Latvijas
Republikas
pārstāvniecība, sagatavots
viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajā jomā

29.05.2009. Nodrošināta Latvijas
Republikas pārstāvniecība un
sagatavots viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā.

PR 20, DR 20.1

L.Šerna

12.6.

Dalība Pasaules Veselības
Cits
organizācijas Eiropas
Reģionālās komitejas sanāksmē.

Nodrošināta Latvijas
Republikas
pārstāvniecība, sagatavots
viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajā jomā

17.09.2009. Nodrošināta Latvijas
Republikas pārstāvniecība un
sagatavots viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā.

PR 20: DR 20.1

L.Šerna

12.7.

Dalība Ziemeļu Dimensijas
Cits
Sociālās labklājības un
sabiedrības veselības partnerības
gadskārtējā konferencē.

Nodrošināta Latvijas
Republikas
pārstāvniecība, sagatavots
viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajā jomā

11 27.11.2009. Nodrošināta Latvijas
Republikas pārstāvniecība un
sagatavots viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā.

PR 20, DR 20.2

A.Raboviča

12.8.

Dalība Ziemeļu Dimensijas
Cits
Sociālās labklājības un
sabiedrības veselības partnerības
vecāko pārstāvju komitejas
sanāksmēs.

Nodrošināta Latvijas
Republikas
pārstāvniecība, sagatavots
viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajā jomā

30.10.2009. Nodrošināta Latvijas
Republikas pārstāvniecība un
sagatavots viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā,
nodrošināta sanāksmes norise
Rīgā.

PR 20, DR 20.2

A.Raboviča

Iesniegts izskatīšanai MK 2

9

5

9

4

27

12.8.

Dalība Ziemeļu Dimensijas
Cits
Sociālās labklājības un
sabiedrības veselības partnerības
vecāko pārstāvju komitejas
sanāksmēs.
Nodrošināta sanāksmes
norise Rīgā

30.10.2009. Nodrošināta Latvijas
Republikas pārstāvniecība un
sagatavots viedoklis darbam
Veselības ministrijas
kompetencē esošajās jomā,
nodrošināta sanāksmes norise
Rīgā.
10

28

PR 20, DR 20.2

A.Raboviča

