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Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Darbības virziens
Nevienlīdzības novēršana veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu visiem Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas uz veselību
Nr.1
4 informatīvo ziņojumu sagatavošana par
Informatīvie
Sagatavoti un iesniegti
1
4
7 10 20.01.2013. Iegūta informācija par Latvijas Stratēģiskās
Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.ziņojumi
FM informatīvie
20.04.2013. attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteikto
2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi: 1) par
ziņojumi
20.07.2013. uzdevumu ieviešanas efektivitāti.
1.1.
2012.gada IV ceturksni; 2) 2013.gadā (par 3
20.10.2013.
ceturkšņiem).

1.2.

1.3.

1.4.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Sociālās drošības tīkla stratēģijā iekļauto
pasākumu ieviešanas gaitu 2012.gada II
pusgadā un kopā par laika periodu no 2009.2012.gadam.

Gala informatīvais Sagatavots un iesniegts
ziņojums
LM informatīvais
ziņojums

2 informatīvo ziņojumu sagatavošana:
1)Izvērtējums par veselības aprūpi 2012.gadā
pirmajā pusgadā; 2)Izvērtējums par veselības
aprūpi 2012.gadā.

Informatīvie
ziņojumi

Sagatavoti un iesniegti
MK informatīvie
ziņojumi

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

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts
Iesniegts izskatīšanai
MK

1

3

8

8
10

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

E.Podviženko

SPN

25.01.2013.

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

J.Sizova

SPN

05.03.2013.
05.08.2013.

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

E.Podviženko

SPN

31.10.2013.

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

L.Boltāne

SPN

2

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

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

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

1.5.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Organizētas un
protokolētas sarunas

5

Veikta protokola
saskaņošana ar LPS,
VARAM, TM un FM

6

Organizēta protokola
parakstīšana un
nosūtīšana VARAM un
FM

1.6.

Veselības likumprojekta izstrādes
nepieciešamības izvērtēšana.
Izvērtēt Psihiatriskās palīdzības likumprojekta
izstrādes nepieciešamību.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

31.07.2013. Ar pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas skar
pašvaldību intereses veselības nozarē, nodrošināta
sarunu protokolēšanu, protokola saskaņošana un
parakstīšana.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

I.Birzniece

SVD (SSN)

7

Priekšlikumi

Sagatavoti priekšlikumi
valsts sekretāram

12

01.12.2013.

Izvērtēta Veselības likumprojekta izstrādes
nepieciešamība un tā iespējamais saturs.

R.Osis

JN

Cits

Sagatavots iepirkums un
noslēgts līgums

12

30.12.2013.

Veikts izvērtējums par tiesisko regulējumu garīgās
veselības aprūpes un pacientu tiesību jomā un
sagatavoti priekšlikumi personas psihiskās
veselības tiesiskās aizsardzības un personas tiesību
un likumīgo interešu garīgās veselības aprūpes
jomā ievērošanas uzlabošanai.

I.Šķiliņa

SPN

1.7.

Darbības virziens
Samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazināt riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību
Nr.2
Pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības
uzlabošana 2009.-2014gadā" īstenošanas plāna
2013.-2014.gadam izstrāde un sabiedrības
informēšana.

Politikas
plānošanas
dokuments

Iesniegts izskatīšanai
MK

3

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

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

3

01.03.2013. Izstrādāts pasākumu plāns, lai: 1) attīstītu
sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes
dienestu; 2) veicinātu garīgās veselības uzlabošanā
iesaistīto institūciju sadarbību; 3) sekmētu
informētas un atvērtas sabiedrības attīstību garīgās
veselības jautājumos un paaugstinātu profesionāļu
izglītības līmeni garīgās veselības jautājumos.

2.1.

2.2.

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

5

Iesniegts izskatīšanai
MK

L.Boltāne

E.Pole

SPN, KN

20.12.2013. Samazināta mirstība no sirds un asinsvadu sistēmas L.Meļķe-Prižavoite SVD (SSN),
slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi
E.Pole
uz veselību.

12

KN

3

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Grozījumi likumā "Alkoholisko dzērienu
aprites likums".

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Likumprojekts

Izstrādāts projekts

5

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

2.3.

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

2.6.

Departaments, nodaļa

30.12.2013. Veikti grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz
alkoholisko dzērienu reklāmas,
mazumtirdzniecības un lietošanas ierobežojumiem
saskaņā ar Alkoholisko dzērienu patēriņa
mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plānu 2012.-2014.gadam.

L.Meļķe-Prižavoite

SVD (SSN)

A.Egle

SVD (SSN)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

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

Likumprojekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

1

31.01.2013. Izstrādāti grozījumi likumā, lai precizētu tabakas
izstrādājumu reklāmas definīciju, lai aizliegtu
smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonos
un lodžijās un arī pie ieejām mājās, lai paredzētu
pašvaldībām iespēju saistošajos noteikumos noteikt
papildus smēķēšanas aizliegumus.

Informatīvā ziņojuma "Par elektronisko
cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus
ierobežojošos nosacījumus šo produktu
realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai
ar akcīzes nodokli" iesniegšana Ministru
kabinetā un grozījumu veikšana normatīvajos
aktos, lai noteiktu tiesisko regulējumu
elektroniskajām cigaretēm.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts izskatīšanai
MK

2

28.02.2013.

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

A.Egle

SVD (SSN)

Likumprojekts

Izstrādāts projekts un
iesniegts veselības
ministrei

30.12.2013.

Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem likumā "Par
tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežošanu", likumā "Bērnu tiesību
aizsardzības likums" un Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksā, lai noteiktu elektroniskās
cigaretes definīciju un to tiesisko regulējumu.

I.Birzniece
A.Krūmiņa

SVD (SSN)

Likumprojekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

23.02.2013.

Tiks ieviests jauno psihoaktīvo vielu pagaidu
aizlieguma mehānisms.

A.Segliņa

SVD (VVN)

2.4.

2.5.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumi likumā "Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites
kārtību".

12

2

4

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

2.7.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izstrādāt grozījumus Pārtikas aprites un
uzraudzības likumā, lai noteiktu deleģējumu
MK transtaukskābju daudzumu pārtikas
produktos ierobežojumus.

Likumprojekts

Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību
nodrošināšanas kārtība.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

11

Publiskā apspriešana

12

Izstrādāts projekts

2

Iesniegts VSS

3

2.8.
Iesniegts izskatīšanai
MK

2.9.

2.10.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

30.12.2013. Sagatavots likumprojekts, nosakot deleģējumu MK
noteikumiem transtaukskābju daudzuma
ierobežojumu noteikšanai pārtikas produktos, un
nodots publiskai apspriešanai.

S.Kukliča

SVD (SSN)

11.07.2013. Nodrošinās Eiropas Parlamenta un Padomes
2009.gada 30.novembra Regulas (EK) Nr.
1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem prasību
ievērošanu

A.Segliņa

SVD (VVN)

L.Meļķe-Prižavoite

SVD (SSN)

A.Segliņa

SVD (VVN)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

7

Ministru kabineta noteikumu projekts
"Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un
mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem
zīdaiņiem"" (VSS-1040).

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
20.aprīļa noteikumos Nr.354 „Noteikumi par
būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem un
to uzraudzības kārtību” (VSS-2).

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts VSS

1

Iesniegts izskatīšanai
MK

3

4

30.04.2013.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Aizstāts iestādes nosaukums "Veselības
ekonomikas centrs" ar nosaukumu "Slimību
profilakses un kontroles centrs", kā arī izvērtēta
noteikumu atbilstība Latvijas starptautiskā Krūts
piena aizstājēju aprites uzraudzības kodeksa
prasībām.

01.03.2013. Pārņemtas 2012.gada 2.augusta Padomes
Direktīvas 2012/21/ES, ar ko groza II un III
pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK par
kosmētikas līdzekļiem, lai to pielāgotu tehnikas
attīstībai prasības.

5

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

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

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

10

Iesniegts VSS

11

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

2.11.

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada
10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas
izveidošanas un uzturēšanas kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

2.12.

Izstrādāts projekts

1

Publiskā apspriešana

2

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

2.13.

Grozījumu veikšana Ministru kabineta
noteikumos Nr.229 „Uztura padomes
nolikums”.

MK noteikumu
grozījumi

4

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

2.14.

Grozījumu veikšana Ministru kabineta
noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu
pacientiem".

MK noteikumu
grozījumi

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

30.12.2013. 1)Tiks pārņemtas ikgadējās izmaiņas
Starptautiskajā standartā „Aizliegtais saraksts”,
atbilstoši Starptautiskās konvencijas pret dopingu
sportā 34.pantam un Eiropas Padomes Antidopinga
konvencijas Nr.135 11.1.b.pantam;
2) Tiks labots iestādes nosaukums no Sporta
medicīnas valsts aģentūra uz Valsts sporta
medicīnas centrs.

A.Segliņa

SVD (VVN)

30.04.2013. Veikti grozījumi noteikumu 1. un 2.pielikumā
minētajā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča peldvietu
un iekšzemes peldvietu sarakstā, iekļaujot piecas
jaunas peldvietas, kurās peldvietas ūdens
monitoringu peldsezonas laikā veiks par valsts
budžeta līdzekļiem, kā arī precizētas prasības
attiecībā uz peldvietas izveidošanu ierobežojošiem
faktoriem.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

2

Publiskā apspriešana

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

30.04.2013. Aktualizēta Uztura padomes sasaukšanas kārtība un V.Muižniece-Briede
biežums, kā arī aktualizētas Uztura padomē
iekļautās institūcijas.

SVD (SSN)

28.11.2013. Veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai precizētu
noteikumos noteikto uzturvielu sadalījumu pa
ēdienreizēm, lai precizētu sāls un cukura normas
un veiktu citus grozījumus.

SVD (SSN)

4

Izstrādāts projekts

Izsludināts VSS

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

4
11

S.Kukliča

6

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152
"Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība" un
sabiedrības informēšana (VSS-1039).

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

Priekšlikumu izstrādāšana un iesniegšana
Narkotiku kontroles un narkomānijas
ierobežošanas koordinācijas padomei par
normatīvo aktu un politikas plānošanas
dokumentu izstrādi un pilnveidi, saistībā ar
nepilngadīgo personu, kurām ir radušies
veselības traucējumi alkoholisko dzērienu,
narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo
vielu lietošanas dēļ, ārstēšanos.

Priekšlikumi

Izstrādāti priekšlikumi

2

Iesniegts Narkotiku
kontroles un
narkomānijas
ierobežošanas
koordinācijas padomei

3

Ieteikumu izstrādāšana alkohola atkarības
profilakses jomā.

Ieteikumi

4

2.15.

2.16.

2.17.

Izstrādāti ieteikumi

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

30.04.2013. 1.Saīsināts darbnespējas laikposms, kurā ārstējošais
ārsts vienpersoniski var izsniegt darbnespējas lapu,
no 45 dienām uz 30 dienām;
2.Saīsināts darbnespējas laikposms, kurā ārsta
palīgs ir tiesīgs, nekonsultējoties ar ārstu, izsniegt
darbnespējas lapu, no 45 dienām uz pirmajām 10
darbnespējas dienām.

V.Korņenkova
E.Pole

VAD (ĀKN), KN

01.03.2013. Saskaņā ar 2012.gada 9.marta Ministru prezidenta
rīkojuma Nr.96 „Par darba grupas izveidi” 2. un
3.punktu ir sagatavoti un iesniegti priekšlikumi
Narkotiku kontroles un narkomānijas
ierobežošanas koordinācijas padomei par
normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu
izstrādi un pilnveidi, lai uzlabotu nepilngadīgo
personu, kurām ir radušies veselības traucējumi
alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai
citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ, ārstēšanu.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

30.12.2013. Izstrādāti ieteikumi ģimenes ārstiem un sabiedrībai L.Meļķe-Prižavoite
par alkohola atkarības profilaksi un ārstēšanas
iespējām, saskaņā ar Alkoholisko dzērienu patēriņa
mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības
plānu 2012.-2014.gadam. Ieteikumi publicēti VM
un SPKC mājaslapās un izsūtīti LĢĀA un
LLĢĀA.

SVD (SSN)

7

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Departaments, nodaļa

S.Kukliča

SVD (SSN)

Informatīvā ziņojuma par mācību priekšmeta
„Veselības mācība” iekļaušanu vispārējās
vidējās un profesionālās izglītības mācību
programmās virzīšana apstiprināšanai Ministru
kabinetā (pasākums iekļauts arī Valdības
rīcības plānā).

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts izskatīšanai
MK

10

01.10.2013.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
pamatnostādņu "Veselīgs uzturs 2003.- 2013"
īstenošanas gaitu par laika periodu no 2012.2013.gadam.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts ziņojuma
projekts

10

01.11.2013. Sagatavota informācija par par pamatnostādņu
"Veselīgs uzturs 2003. - 2013" īstenošanas gaitu.

S.Kukliča
V.Muižniece-Briede

SVD (SSN)

2.19.

Iesniegts MK

11

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK

30.04.2013. Veikts izvērtējums par programmas ieviešanu. Par
izvērtējuma rezultātiem informēta sabiedrība.

E.Podviženko

SPN

2.20.

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

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

01.05.2013. Atbilstoši MK 2009.gada 29.janvāra rīkojuma
Nr.48 4.punktam sagatavots un Ministru kabinetā
iesniegts informatīvais ziņojums par programmas
izpildi laika posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam.

I.Arzova

VAD (ĀKN)

2.21.

Ziņojuma par Onkoloģisko slimību kontroles
programmas 2009.-2015.gadam izpildi laika
posmā no 2009.gada līdz 2012.gadam izstrāde.

Dzemdes kakla skrīninga organizācijas un tā
rezultātu izvērtēšana.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts valsts
sekretāram

01.10.2013. Izanalizēta situācija dzemdes kakla skrīninga
organizēšanā, tā rezultāti un iesniegti VM
priekšlikumi situācijas uzlabošanā.

I.Arzova

VAD (ĀKN)

2.22.

Priekšlikumi

Izstrādāti priekšlikumi un
iesniegti TM

J.Feldmane

SVD (VVN)

2.23.

Izstrādāt priekšlikumus psihisko traucējumu
gradācijai likuma „Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtība” 3.
pielikumā.

2.18.

Iesniegts MK

4

3
5

10

7

Izstrādāts informatīvais ziņojums, kas iesniegts
izskatīšanai MK.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

01.07.2013. Atbilstoši Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas
pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai
2012.–2014.gadā 4.5.1.uzdevumam izstrādāti
priekšlikumi psihisko traucējumu gradācijai likuma
„Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un
piemērošanas kārtība” 3. pielikumā un iesniegti
TM izvērtēšanai.

8

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

02.09.2013. Grozījumu mērķis ir pārņemt Eiropas Parlamenta
un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas
2004/23/EK par kvalitātes un drošības standartu
noteikšanu cilvēka audu un šūnu ziedošanai,
ieguvei, testēšanai, apstrādei, konservācijai,
uzglabāšanai un izplatīšanai prasības ar kurām tiek
atļauts dzimumšūnu imports/eksports.

I.Arzova

VAD (ĀKN)

31.05.2013. Noteikt prasības perinatāliem aprūpes centriem un
nodrošināt Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvas 2011/24/ES par pacientu tiesību
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
pārņemšana nacionālajā regulējumā.

A.Valdmane

VAD (ĀKN)

29.06.2013. Uzlabot grūtnieču aprūpi, paredzot papildus
izmeklējumus riska grupas grūtniecēm. Iekļaut
visas grūtnieces augsta riska grupā brīvprātīgai
vakcinācijas pret gripu.

S.Riekstiņa,
I.Arzova

FD, VAD (ĀKN)

01.10.2013. Izvērtēt nepieciešamību noteikt tiesisko regulējumu
attiecībā uz jaundzimušo reģistra izveidi,
papildināšanu un uzturēšanu un atbilstoši
izvērtējumam pieņemt lēmumu par turpmāko
rīcību šajā jautājumā.

S.Pablaka
A.Valdmane

VAD (VAON, ĀKN)

01.09.2013. Saskaņā ar Mātes un bērna veselības uzlabošanas
plāna 2012.–2014.gadam 1.1.2.punktu sagatavota
informācija par ultrasonogrāfijas pieejamību
grūtniecēm Latvijā, apzinot esošo situāciju un
sniedzot priekšlikumus turpmākai rīcībai.

E.Popa

SVD (SSN)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Darbības virziens
Mātes un bērna veselības uzlabošana, zīdaiņu mirstības samazināšana
Nr.3
Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās
veselības likumā (VSS-1263).

Likumprojekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

2

Saskaņošana ar NVO

3

9

3.1.

3.2.

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

3.3.

Ministru kabineta rīkojuma projekts
„Grozījumi Mātes un bērna veselības
uzlabošanas plānā 2012.-2014.gadam” (VSS1264).

MK rīkojums

Izvērtēt nepieciešamību noteikt tiesisko
regulējumu attiecībā uz jaundzimušo reģistra
izveidi, papildināšanu un uzturēšanu.

Cits

Iesniegts MK

5
4

Veikts situācijas
izvērtējums

10

3.4.

3.5.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
ultrasonogrāfijas pieejamību grūtniecēm
Latvijā.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts
Iesniegts MK

6
9

9

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
ķeizargriezienu un dzemdību sarežģījumu
īpatsvaru Latvijā.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

10

Iesniegts MK

12

Izvērtēt iespēju ieviest pasākumu kompleksu
vecākiem, kuri ir saskārušies ar negatīvu
grūtniecības un dzemdību pieredzi vai pāragru
bērna zaudējumu (piemēram, atbalsta grupas,
atbalsta personas grūtniecības laikā un
dzemdībās).

Priekšlikumi

Sagatavoti priekšlikumi
veselības ministram

12

3.6.

3.7.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

30.12.2013. Sagatavota informācija atbilstoši Mātes un bērna
veselības uzlabošanas plāna 1.4.2. aktivitātei par
ķeizargriezienu un dzemdību sarežģījumu īpatsvaru
Latvijā, apzinot esošo situāciju un sniedzot
priekšlikumus turpmākai rīcībai.
30.12.2013. Atbilstoši Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas
pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai
2012.–2014.gadā 2.2.3.2. uzdevumam sagatavoti
priekšlikumi par atbalsta pasākumu kompleksu
vecākiem.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

V.Korņenkova

VAD (ĀKN)

I.Birzniece
A.Valdmane

SVD (SSN),
VAD
(ĀKN)

Darbības virziens
Veselīgas un drošas dzīves un darba vides veicināšana, traumatisma un mirstība no ārējiem nāves cēloņiem samazināšana
Nr.4

4.1.

4.2.

Izveidot vienotu veselības veicināšanas
sistēmu, kuras ietvaros apzinātas visas
veselības veicināšanā iesaistītās institūcijas,
veicināta sadarbība reģionu līmenī. Vienlaicīgi
izveidot vērtēšanas kritēriju sistēmu, lai vērtētu
pašvaldību darbību veselības veicināšanas un
veselības aprūpes pieejamības jautājumos
(pasākums ir iekļauts arī Valdības rīcības
plānā).

Cits

Veicināt, lai ģimenes ārsts, veicot bērna
apskati, informē jaunos vecākus par bērnu
traumatismu, novērtē traumatisma riskus
ģimenē un, ja nepieciešams, ziņo par tiem
citām kompetentajām institūcijām – sociālajam
dienestam, bāriņtiesai u.c.

Informatīvais
materiāls

Darbības virziens
Iedzīvotāju saslimstības ar infekcijas slimībām samazināšana
Nr.5
HIV infekcijas un seksuāli transmisīvo slimību
Plāns
izplatības ierobežošanas plāna 2014.5.1.
2016.gadam projekts.

6

Sagatavots informatīvais
materiāls

12

Sagatavots projekts

7

Publiskā apspriešana

8

Izsludināts VSS

10

01.06.2013.

Novērsta nevienlīdzība veselības jomā, veicot
pasākumus, lai nodrošinātu visiem Latvijas
iedzīvotājiem vienādas iespējas uz veselību.
Rezultatīvais rādītājs: vadlīniju par veselības
veicināšanas pasākumiem pašvaldībās realizācijā
iesaistīts 65 % no visām pašvaldībām.

S.Kukliča

SVD (SSN)

30.12.2013.

Atbilstoši Rīcības plāna Ģimenes valsts politikas
pamatnostādņu 2011.–2017.gadam īstenošanai
2012.–2014.gadā 2.1.8.2.uzdevumam izstrādāts
informatīvais materiāls ģimenes ārstam, veicot
bērna apskati, novērtējot traumtisma risku.

J.Feldmane

SVD (VVN)

31.10.2013.

Samazināt saslimstību ar HIV infekciju un citām
seksuāli transmisīvām slimībām.

G.Grīsle

SVD (VVN)

10

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

5.2.

Pasākums

Tuberkulozes izplatības ierobežošanas plāna
2013.-2015.gadam projekts.

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā.
5.3.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Plāns

Saskaņots ar NVO

2
3

Likumprojekts

Apstiprināts ar VM
rīkojumu
Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS

3
11

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

01.03.2013.

Samazināt saslimstību ar tuberkulozi.

01.11.2013.

Veikti grozījumi ārstniecības iestāžu darbības
apturēšanas kārtībā, lai konkrēta pārkāpuma dēļ
nebūtu jāaptur visas iestādes darbība, bet varētu
apturēt konkrēta ārstniecības pakalpojuma
sniegšanu.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

G.Grīsle

SVD (VVN)

J. Feldmane

SVD (VVN)

11

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

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

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK noteikumi

5.4.

5.5.

5.6.

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
27.novembra noteikumos Nr.494 „Noteikumi
par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu
cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās
personas tiek pakļautas obligātajām veselības
pārbaudēm”.

MK noteikumu
grozījumi

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada
26.septembra noteikumos Nr.330
"Vakcinācijas noteikumi".

MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts
Publiskā apspriešana

7

Izsludināts VSS

8

Iesniegts izskatīšanai
MK
Sagatavots projekts

2

Saskaņots ar NVO

3

5.7.

Noteiktas higiēnas un nekaitīguma prasības
tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

31.10.2013.

Samazināti mūsdienu praksei neatbilstoši un
nelietderīgi laboratoriskie (bakterioloģiskie)
izmeklējumi zarnu infekcijas slimību noteikšanai
pirms stāšanās darbā.

G.Grīsle

SVD (VVN)

01.05.2013.

Papildināts vakcinācijas iestāžu saraksts, kurās veic
vakcināciju pret dzelteno drudzi, kā arī papildināts
vakcinācijas kalendārs ar vējbaku otro vakcīnu.

D.Viļuma

SVD (VVN)

30.12.2013.

Precizēta iestāde (iespējams VI), kura nodrošinās
dokumentācijas izsniegšanu par miruša cilvēka
ķermeņa transportēšanu pāri robežai.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

10

Izstrādāts projekts

2

Izsludināts VSS

3
5

Izstrādāts projekts

8

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Departaments, nodaļa

30.12.2013.

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

MK noteikumu
grozījumi

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

12

Izsludināts VSS

Iesniegts izskatīšanai
MK
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
19.jūlija noteikumos Nr.523 „Kārtība, kādā
ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka
ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no
infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un
veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu
diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves””.

6

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

12

12

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

5.8.

5.9.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta
2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774
„Kontaktpersonu noteikšanas, primārās
medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās
pārbaudes un medicīniskās novērošanas
kārtība”.

Priekšlikumi

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Imunizācijas plāna 2012.-2014.gadam
īstenošanas gaitu 2012.gadā.

Informatīvais
ziņojums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Sagatavoti priekšlikumi

5

Saskaņoti ar NVO

4

Nosūtīts VK

5

Darbības virziens
Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana un resursu attīstība
Nr.6
Veselības apdrošināšanas sistēmas
Politikas
Iesniegts izskatīšanai
koncepcijas izstrāde (pasākums ir iekļauts arī
plānošanas
MKK
Valdības rīcības plānā).
dokuments
Iesniegts izskatīšanai
MK
6.1.

1
3

Departaments, nodaļa

Noteikta kārtība ģimenes ārstu sadarbībai ar SPKC
epidemiologiem, lai nodrošinātu inficēto slimnieku
kontaktpersonu identificēšanu un operatīvu
izmeklēšanu.

G.Grīsle

SVD (VVN)

31.05.2013.

Veikts izvērtējums par Imunizācijas plāna 2012.2014.gadam īstenošanu 2012.gadā.

D.Viļuma

SVD (VVN)

01.07.2013.

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

G.Ozoliņa
I.Andersone

BID

12

Izstrādāts projekts

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

31.12.2014.
9

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

13

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

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

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Politikas
plānošanas
dokuments

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO
Iesniegts VSS

6

12

6.3.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

11

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

12

Departaments, nodaļa

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

I.Šķiliņa, E.Pole

SPN, KN

30.12.2013.

Veikta situācijas analīze, sagatavots pamatnostādņu
„Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.2020.gadā” projekts un nodots publiskai
apspriešanai.

D.Brante
E.Pole

SPN,
KN

6.2.

Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” izstrāde un
iesniegšana Ministru kabinetā. Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem un NVO (pasākums
iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

30.12.2013.

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

14

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Primārās veselības aprūpes attīstības plāna
2014.-2016.gadam izstrāde.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Politikas
plānošanas
dokuments

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

10

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem

11

Izsludināts VSS

12

9

6.5.

Likumprojekts

Atbilstīgo sadaļu
Likumprojektiem
sagatavošana un
nosūtīšana FM

Izstrādāt koncepciju, kas paredzētu risināt
jautājumus par ģimenes ārstu praksēs
ietilpstošās mantas atsavināšanu un pacientu
pāreju.

Koncepcija

Izstrādāts projekts

3

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem

4

Izsludināts VSS

5

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

30.12.2013.

1.Izstrādāts veselības aprūpes attīstības plāns 2014.2016.gadam, lai stiprinātu primāro veselības aprūpi
kā efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes
līmeni, palielinātu primārās veselības aprūpes lomu
profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabotu
primārās veselības aprūpes kvalitāti. 2. Izstrādāti
priekšlikumi, lai primārās veselības aprūpes
ietvaros piesaistītu farmaceitiskās aprūpes
speciālistus veselīga dzīvesveida, fizisko aktivitāšu
popularizēšanā, sabiedrības izglītošanā, hronisko
pacientu pareizas zāļu lietošanas uzraudzībā
(pasākums iekļauts arī Valdības rīcības plānā).

M.Petroviča
D.Arāja

VAD (PVAN), FD

30.09.2013.

Likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam"
sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa
atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, FM
izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.. 2014.
un 2015.gada budžetā iekļauts finansējums, kas
veselības aprūpes nozares kompetences ietvaros
nepieciešams saistībā ar Latvijas ES prezidentūras
sagatavošanu.

V.Skudra

BID
(sadarbībā ar ELSSN)

31.10.2013.

Izstrādāta koncepcija, lai veicinātu jauno ārstu
ienākšanu primārās veselības aprūpes sistēmā.

M.Petroviča
A.Jurševica

VAD (PVAN),
JN

28.03.2013.

Dokumenta mērķis ir nodrošināt investīciju
veselības nozarē augstāku efektivitāti un atdevi.

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

6.4.

Likumprojekta "Par valsts budžetu
2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2014. - 2016.gadam"
sagatavošana.
Latvijas ES
prezidentūras 2015.gadā finansiālais
nodrošinājums Veselības ministrijas
kompetences ietvaros.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6.6.
Iesniegts izskatīšanai
MK

6.7.

Veselības nozares investīciju politikas 2014.2020.gadam izstrāde.

Cits

Sagatavots un
apstiprināts iekšējs
dokuments

10

3

15

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Valsts obligātās apdrošināšanas likums.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Likumprojekts

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

6

Izsludināts VSS

JN,

BID

30.12.2013.

Ja Ministru kabinets 2013.gada laikā ir pieņēmis
V.Skudra K.Kļaviņa
lēmumu par budžeta grozījumiem, tad
likumprojektos tiek sagatavota Veselības
ministrijas budžeta daļa atbilstoši MK noteiktajam
laika grafikam, FM izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem, tai skaitā papildus līdzekļiem un
izmaiņām nozares budžeta ietvaros (starp budžeta
programmām un apakšprogrammām un izdevumu
pozīcijām), kas nepieciešamas piešķirto līdzekļu
optimālai apguvei, kā arī deficīta segšanai
atsevišķās izdevumu pozīcijās.

31.01.2013.

Noteikts tiesiskais regulējums attiecībā uz cilvēka
orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu
transplantācijai un medicīnas studiju programmu
īstenošanai augstskolā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

30.12.2013.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta
personām atvieglotas prasības reģistrācijai un
pārreģistrācijai un samazināts tā radītais
administratīvais slogs. Nodrošināta ārstniecības
personu identifikatora ieviešana, kas nodrošinās
personas koda nepubliskošanu.

I.Bradovska

VAD (VAON)

10

Likumprojekta "Grozījumi likumā Par valsts
budžetu 2013.gadam" un likumprojekta
"Grozījumi likumā "Par vidēja termiņa budžeta
ietvaru 2013. - 2015.gadam"" sagatavošana.

Likumprojekts

Atbilstīgo sadaļu
Likumprojektiem
sagatavošana un
nosūtīšana FM

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu
medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša
cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas
studijām”” izstrāde (pasākums iekļauts arī
Valdības rīcības plānā).

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

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

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

11

Apspriešana ar NVO

12

12

6.9.

6.11.

R.Osis
G.Ozoliņa

Departaments, nodaļa

Sagatavots pamatlikums, lai no 2014.gada
1.janvāra nodrošinātu valsts obligātās veselības
apdrošināšanas ieviešanu.

6.8.

6.10.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

01.10.2013.
7

Iesniegts izskatīšanai
MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

1

BID,
SPN

16

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

6.12.

6.13.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

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

MK noteikumu
grozījumi

Ministru kabineta noteikumu projekts "Cilvēka
audu un šūnu izmantošanas kārtība" (VSS1089).

MK noteikumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

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

MK noteikumu
grozījumi

MK noteikumu
grozījumi

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

25.10.2013.

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

4

30.04.2013.

Izstrādāti jauni noteikumi, ar kuriem tiek pārņemtas
Direktīvas 2004/24, 2006/17 un 2006/86, kuri
noteiks vienotas kvalitātes prasības audu un šūnu
izmantošanai.

Izstrādāts projekts

4

25.10.2013.

Izsludināts VSS

5

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

30.12.3013.

1) Veikti grozījumi veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas jomā, kā arī
izvērtēta ģimenes ārsta darbības novērtēšanas un
maksājuma sadales metodikas darbības 2013.gada
pirmās puses rezultāti un nepieciešamības
gadījumā veikti grozījumi Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1046
"Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība". 2) Veicināt ārstniecības personu datu
aizsardzību, aizstājot personas kodu lietošanu ar
identifikācijas kodiem.

25.10.2013.

Izstrādāti grozījumi Nacionālā veselības dienesta
nolikumā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2011/24/ES par pacientu
tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
pārņemšanu nacionālajā regulējumā.

4

Izsludināts VSS

9
10

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.14.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850
"Nacionālā veselības dienesta nolikums".

Izstrādāts projekts

Iesniegts izskatīšanai
MK

MK noteikumu
grozījumi

6.15.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

9

Izstrādāts projekts

10

Izsludināts VSS

11

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Izstrādāts projekts

6

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai
MK

9

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

D.Arāja

FD

G.Jermacāne

VAD (ĀKN)

L.Eglīte

VAD (VAON)

L.Eglīte

VAD (VAON)

17

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76
"Veselības inspekcijas nolikums".

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK noteikumu
grozījumi

6.16.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

6

Izsludināts VSS

7

Iesniegts izskatīšanai
MK

9

8

6.19.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

L.Eglīte

VAD (VAON)

25.10.2013.

Izstrādāti grozījumi Veselības inspekcijas
nolikumā, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2011/24/ES par pacientu
tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
pārņemšanu nacionālajā regulējumā.

01.10.2013.

Nodrošināt Ministru kabineta noteikumu atbilstību
2012.gada 27.jūnija Ministra kabineta rīkojuma
Nr.282 (prot. Nr.30 42.§) ""Par ''Koncepciju par
normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro
ieviešanu Latvijā''" 7.punktam, kas nosaka, grozīt
normatīvos aktus un aizstāt LVL ar EURO, saistībā
ar EURO ieviešanu Latvijā.
Grozīt plānots 2010.gada 3.augusta noteikumus
Nr.726.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

Grozījumu izstrāde 2009.gada 13.janvāra
noteikumos Nr.44 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti
„Stacionārās veselības aprūpes attīstība””.

MK noteikumu
grozījumi

Apstiprināts MK

2

15.02.2013.

MK noteikumus paredzēts grozīt, lai iestrādātu
komercdarbības atbalsta normas un noteiktu
iegādājamo tehnoloģiju izvērtēšanas kārtību.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353
„Noteikumi par darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti "Veselības
aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto
institūciju personāla kompetences, prasmju un
iemaņu līmeņa paaugstināšana”””.

MK noteikumu
grozījumi

Apstiprināts MK

2

05.02.2013.

MK noteikumus paredzēts grozīt atbilstoši
2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta sēdes
protokola Nr.58 29.§, kas nosaka samazināt
virssaistību apjomu par 300 tūkstošiem Ls.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Iesniegts izskatīšanai
MK

10

6.17.

6.18.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

18

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

6.20.

Pasākums

Grozījumu izstrāde 2007.gada 18.decembra
Ministru kabineta noteikumos Nr.918
„Noteikumi par darbības programmas
“Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti “Programmas
vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”,
darbības programmas “Uzņēmējdarbība un
inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti
“Programmas vadības un atbalsta funkciju
nodrošināšana”, darbības programmas
“Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.7.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšana” un
3.8.1.1.aktivitāti “Programmas vadības un
atbalsta funkciju nodrošināšana””.

Grozījumu izstrāde Sabiedrības veselības
pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

MK noteikumu
grozījumi

Apstiprināts MK

1

31.01.2013.

Grozījumi MK noteikumos veicami saskaņā ar MK
rīkojumu Nr.436, kas paredz, ka Veselības
ministrijas sadarbības iestādes funkcijas turpmāk
veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Cits

Izstrādāts projekts

2

28.06.2013.

Izsludināts VSS

3

1)Veikti grozījumi Sabiedrības veselības
I.Birzniece K.Karsa
pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam atbilstoši
Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam
noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem
rezultātiem veselības jomā.
2)Izpildīti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus
par ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības
fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais
stratēģiskais ietvars, un vispārīgus noteikumus par
ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK)
Nr.1083/2006 COM(2011) 615 galīgajā redakcijā
noteikto 10.3.ex-ante nosacījumu.

Iesniegts izskatīšanai
MK

6.21.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6

SVD (SSN)
ESFD (ESFPIUN)
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Nr.

6.22.

Pasākums

Veikt 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes „Veselības
aprūpes centru attīstība”" un
3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās
veselības aprūpes attīstība"" atlikušā
finansējuma pārdali, veicot grozījumus
Darbības programmā "Infrastruktūra un
pakalpojumi" un attiecīgo ES fondu aktivitāšu
ieviešanu regulējošos MK noteikumos.

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

MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāti Darbības
programmas
"Infrastruktūra un
pakalpojumi"
papildinājuma grozījumi

2

Izstrādāti 2 Ministru
kabineta noteikumu
grozījumu projekti
Iesniegti izskatīšanai MK

Jauno politikas iniciatīvu iesniegšana FM un
Pārresoru koordinācijas centrā, plānojot
veselības aprūpes budžeta maksimāli
pieļaujamo izdevumu apjomu 2014.2016.gadam .
Pakāpeniski palielināt veselības aprūpes jomas
pamatfunkciju finansējumu atbilstoši valsts
budžeta iespējām (pasākums iekļauts arī
Valdības rīcības plānā, kur 4,5% no IKP
veselības aprūpei plānots sasniegt jau
2014.gadā).

6.23.

Informācija

Apkopoti no iestādēm
saņemtie līdzekļu
pieprasījumi JPI,
izvērtēti BID
kompetences ietvaros,
pārbaudīti aprēķini un
iesniegti izvērtēšanai
VAD, SVD un SPN.

Līdzekļu pieprasījumi
JPI ar VAD, SVD un
SPN komentāriem
(papildinājumiem,
labojumiem) iesniegti
izvērtēšanai ministrijas
vadībai
Galīgā informācija par
papildus līdzekļu
pieprasījumu JPI 2014.2016.gadam iesniegta
FM un PKC

2

7

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

28.02.2013.

Grozīt darbības programmu "Infrastruktūra un
pakalpojumi" un mainīt finansējuma sadalījumu
starp aktivitātēm, aktivitāšu finansējuma atlikumus
novirzot papildu darbību veikšanai.

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

30.04.2013.

Precizēti Ministru kabineta noteikumi atbilstoši
darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma grozījumiem. Tiks
grozīti šādi MK noteikumi:
1. VAC- 2010.gada 12.janvāra noteikumi Nr.33
2. STAC- 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

01.07.2013.

Informācijas iesniegšana lēmuma pieņemšanai par
veselības aprūpes budžeta attīstības izdevumu
palielināšanu.
Mērķis: nodrošināt, ka veselības aprūpei atvēlētais
finansējuma apjoms (procentos no IKP) tiek
tuvināts Eiropas Savienības valstu vidējiem
rādītājiem. Rezultatīvie rādītāji: veselības aprūpes
valsts budžets gadā tiek palielināts vismaz par 0,25
% no IKP, sasniedzot rādītāju – veselības aprūpes
valsts budžets 4,5 % no IKP 2020.gadā (VRP 4,5
% no IKP 2014.gadā).

V.Skudra I.Šķiliņa

BID,
SPN

4

1

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

Pasākums

Ar Finanšu ministriju saskaņota un Ministru
kabinetā apstiprināta veselības aprūpes nozares
budžeta bāze 2014.-2016.gadam.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK sēdes
protokols

6.24.

Informatīvā ziņojuma par finanšu situāciju
veselības aprūpē izstrāde.

Informatīvais
ziņojums

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Nozares pamatbudžeta
bāzes izstrāde un
saskaņošana ar FM

3

04.03.2013.

Valsts pamatbudžeta
bāzes 2014.-2016.
gadam apstiprināšana
Ministru kabineta sēdē

3

05.03.2013.

Departaments, nodaļa

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2014.2016.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par
valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un
2016.gadam" izstrādei.

V.Skudra

BID

Iesniegts izskatīšanai
MK sēdē

4

01.04.2013.

Atbilstoši MK 2013.gada 16.augusta protokolam
Nr.46 24.paragrāfam 2.punktam informēt MK par
finanšu līdzekļu pietiekamību kompensējamajiem
medikamentiem un materiāliem, kā arī ārstniecības
pakalpojumiem.

Ž.Zvaigzne

BID

Cits

Līgumu noslēgšana ar
trešās projektu
iesniegumu atlases kārtas
finansējuma saņēmējiem.

4

30.04.2013.

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

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Cits

Izsludināta ceturtā
projektu iesnieguma
atlases kārta

6

28.06.2013.

Izsludināta papildu projektu iesnieguma atlases
kārta 3.1.5.1.1.aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla
attīstība" ietvaros.

Cits

Līgumu slēgšana ar
ceturtās projektu
iesniegumu atlases kārtas
finansējuma saņēmējiem.

30.12.2013.

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

6.25.

Eiropas Savienības fondu 3.1.5.1.1. aktivitātes
"Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ieviešanas
nodrošināšana.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6.26.

12

21
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Nr.

Pasākums

Organizēts 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes
"Stacionārās veselības aprūpes attīstība"
projektu infrastruktūras izmantošanas īpatsvara
aprēķins un attiecīgo grozījumu projektos
veikšana.

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

Izstrādāta un apstiprināta
metodika projektu
infrastruktūras
izmantošanas īpatsvara
aprēķinu veikšanai

Cits

Veikti atbilstošie
projektu grozījumi

Cits

Nodrošināta projektu
ieviešanas virskontrole

6.27.

6.28.

Augstas pakāpes riska Eiropas Savienības
fondu projektu virskontrole atbilstoši
Veselības ministra 2011.gada 10.oktobra
rīkojuma Nr.207 izveidotās "Projektu vadības
un uzraudzības darba grupas" ietvaros.

Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

Ziņojumi

6.29.

6.30.

Veselības ministrijas pārziņā esošo ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas perioda
partnerības līguma ar EK un darbības
programmas sadaļu sagatavošana.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Cits
Cits

2

8

12

Sagatavots ziņojums par
horizontālo prioritāšu
īstenošanu

2

Sagatavoti 2 ziņojumi
par Eiropas Savienības
fondu līdzfinansēto
pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu.

2

Partnerības līguma
sadaļu sagatavošana
Sagatavotas darbības
programmas veselības
jomas sadaļas

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Departaments, nodaļa

28.02.2013.

Izstrādāta un apstiprināta infrastruktūras
izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu
sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas
aprēķināšanas un kontroles metodika. Metodiku
paredzēts apstiprināt ar VM rīkojumu.

J.Blaževičs

ESFD

30.08.2013.

Konsultāciju sniegšana 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes
"Stacionārās veselības aprūpes attīstība"
finansējumuma saņēmējiem par infrastruktūras
izmantošanas proporcijas aprēķināšanu valsts un
maksas pakalpojumu sniegšanai.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

30.12.2013.

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

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

28.02.2013. Sagatavots ziņojums par horizontālo prioritāšu
īstenošanu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto
pasākumu un aktivitāšu ietvaros.

30.08.2013.

Sagatavoti 2 ziņojumi par Eiropas Savienības
fondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu
ieviešanu.

12

30.12.2013.

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

12

30.12.2013.

8

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi
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Nr.

Pasākums

Veikt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu
veselības nozarē efektivitātes izvērtējumu.

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

6.31.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Ar VM rīkojumu
apstiprināts 1. ziņojums

6

28.06.2013.

Ar VM rīkojumu
apstiprināts 2.ziņojums
Pārskata sagatavošana par Valdības rīcības
plānā Veselības ministrijas kompetencē esošo
pasākumu izpildi.

Pārskats

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

Informatīvais
ziņojums

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

Priekšlikumi

Sagatavots pārskats un
iesniegts Pārresoru
koordinācijas centram

12

2

6.33.

6

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem

7

Iesniegts VK

6.34.

Sagatavoti priekšlikumi
valsts sekretāram

Departaments, nodaļa

N.Hamandikova

ESFD (ESFIN)

01.02.2013.

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra
rīkojuma Nr.84 "Par Valdības rīcības plānu
Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā
Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"
2.punktam ir sagatavots un iesniegts Pārresoru
koordinācijas centram pārskats par Valdības rīcības
plānā Veselības ministrijas kompetencē esošo
pasākumu izpildi.

E.Podviženko

SPN

30.09.2013.

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

D.Brante

SPN

28.03.2013.

Izstrādāti priekšlikumi par maksimālo gaidīšanas
laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

S.Pablaka

VAD (VAON)

9
3

Dokumentu mērķis ir paaugstināt investīciju
veselības nozarē efektivitāti un nodrošināt
efektīvāku plānošanu nākotnē.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

30.12.2013.

6.32.

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

Darbības virziens
Veselības aprūpes kvalitātes un drošības pilnveidošana, nozares datu kvalitātes uzlabošana
Nr.7
Grozījumu izstrāde Pacientu tiesību likumā.

Likumprojekts

Sagatavots projekts

2

Saskaņots ar NVO

3

Izsludināts VSS

01.08.2013.

Pacientiem nodrošinātas tiesības par veselībai vai
dzīvībai radīto kaitējumu ārstniecības laikā saņemt
kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem.
Likumā nodefinēts, kādi materiālie zaudējumi
pacientiem tiks segti no Ārstniecības riska fonda
līdzekļiem. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un
Padomes 2011.gada 9.marta direktīvas 2011/24/ES
par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu
veselības aprūpē prasībām Pacientu tiesību likumā
noteikts, ka ārstniecības riska maksājumu veicējas
katru gadu ir arī aptiekas, noteikts deleģējums MK
noteikt kārtību, kādā aptiekām tiks noteikts
ikgadēji veicamā ārstniecības riska maksājuma
apmērs. Tāpat tiks noteikts, ka atlīdzības
pieprasījums par pacienta dzīvībai vai veselībai
nodarīto kaitējumu, kā arī par materiālajiem
zaudējumiem tiks izskatīts sešu mēnešu laikā.
Papildināt likumu ar jaunu pantu, nosakot
personas, tai skaitā institūcijas, kurām ir tiesības
apstrādāt datus veselības informācijas sistēmā.
Papildināta Pacientu tiesību likuma 10.panta piektā
daļa ar vēl vienu institūciju - Zāļu valsts aģentūra.
Atbilstīgu grozījumu izstrādāšana, lai nodrošinātu
pāreju uz euro ar 2014.gada 1.janvāri.

Ž.Zvaigzne
L.Boltāne

01.08.2013.

Noteikts, ka prakses ārstiem turpmāk vairs nebūs
jāveic civiltiesiskās atbildības obligātā
apdrošināšana, bet gan jāveic ārstniecības riska
maksājumi Ārstniecības riska fondā saskaņā ar
Pacientu tiesību likumā noteikto kārtību.

Ž.Zvaigzne

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

8

7.1.

Grozījumu izstrāde likumā "Par prakses
ārstiem".
7.2.

Likumprojekts

Sagatavots projekts

2

Saskaņots ar NVO

3

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK sēdē

4
8

BID,

SPN

BID
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Nr.

Pasākums

Grozījumi Ārstniecības likumā.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Likumprojekts

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

3

Izsludināts VSS

MK noteikumu projekta "Noteikumi par
Ārstniecības riska fonda darbību" izstrāde.

MK noteikumi

2

Saskaņots ar NVO

3

Izsludināts VSS

7.4.

7.5.

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

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Veselības informācijas sistēmā glabājamie
dati, to apstrādes un izsniegšanas kārtība"
izstrāde (pasākums iekļauts arī Valdības rīcības
plānā) un sabiedrības informēšana.
7.6.

MK noteikumi

MK noteikumi

9

Izstrādāts projekts

8

Publiskā apspriešana

9

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

3
5

V.Korņenkova

VAD (ĀKN)

30.09.2013.

Noteikta Ārstniecības riska fonda darbības kārtība - Ž.Zvaigzne E.Pole
kārtība, kādā pacienti var prasīt atlīdzību no fonda
par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā
arī materiālo zaudējumu atlīdzību; kārtība, kādā
novērtēs pacientam radītā kaitējuma apmēru,
pieņems lēmumu par atlīdzības izmaksu un
izmaksās atlīdzību no Ārstniecības riska fonda;
kārtība, kādā tiks noteikts ārstniecības iestādēm
veicamā ikgadējā ārstniecības riska maksājuma
apmērs. Tiks noteikta Ārstniecības riska fonda
izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas
kārtība.

01.12.2013.

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

01.05.2013.

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

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

Departaments, nodaļa

Noteikts regulējums mātes mirstības konfidenciālās
analīzes ieviešanai, kā arī nodrošināta Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES par
pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības
aprūpē pārņemšana nacionālajā regulējumā.

9

Sagatavots projekts

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

30.09.2013.
4

Iesniegts izskatīšanai
MK

7.3.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

E.Podviženko

BID, KN

SPN

SPN,
JN,
KN
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Nr.

7.7.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

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

MK noteikumu
grozījumi

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265
"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

1

Izsludināts VSS

3

Iesniegts izskatīšanai
MK

7.8.

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

3

12

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN,
JN

01.05.2013.

1)Noteikt, ka ārstniecības iestāžu medicīniskos
dokumentus sagatavo un uzkrāj elektroniski
veselības informācijas sistēmā; noteikti dokumenti,
kuri tiek sagatavoti un uzkrāti veselības
informācijas sistēmā.
2)Izvērtēt pataloganatomu un VM padotības
iestāžu iesniegtos priekšlikumus grozījumiem un
nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus.

1.L.Boltāne
1.A.Jurševica
2.E.Upīte

SPN,
JN,
VAD (PVAN)

01.12.2013.

Veidlapas „Ārstniecības iestādes
pagaidu/noslēguma ziņojums par diagnosticētu
tuberkulozi” apvienošana ar veidlapu „Steidzamais
paziņojums", lai vienkāršotu paziņošanu par atklātu
tuberkulozes gadījumu.

G.Grīsle

SVD (VVN)

01.05.2013.

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

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN,
JN

01.12.2013.

Veikti grozījumus Cukura diabēta pacienta kartē,
uzlabojot informācijas iekļaušanu par klīniskajiem
izmeklējumiem, un Onkoloģiskā pacienta kartē
atbilstoši onkoloģijā pielietotajiem
klasifikatoriem, aktuālajām diagnostikas un
ārstēšanas metodēm.

L.Boltāne

SPN

7.9.

7.10.

7.11.

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

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

5

Izstrādāts projekts

7

Izsludināts VSS
Iesniegts izskatīšanai
MK

9
12

Departaments, nodaļa

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

5

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265
"Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība".

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

01.05.2013.

5

Izstrādāts projekts

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

7.12.

Pasākums

Grozījumi MK noteikumos Nr.469 "Kārtība
kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš
klīniskās vadlīnijas un metodiskos ieteikumus".

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS

2

30.12.2013.
6

Iesniegts izskatīšanai
MK

7.13.

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10
„Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem
veselības aprūpes jomā”.

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS

Noteikta kārtībā, kā izstrādā, apstiprina un ievieš
klīniskās vadlīnijas, kā arī precizēts termins
"metodiskie ieteikumi" un to izstrādāšanas kārtība.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

I.Arzova

VAD (ĀKN)

K.Kļaviņa

SPN

11
6
8

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Informatīvā ziņojuma par iedzīvotāju genoma
datubāzes izveidi Latvijā izstrāde.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts valsts
sekretāram

7

7.14.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

8

7.15.

Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu "eVeselība Latvijā" īstenošanas plāna "2008.2010.gadam ieviešanu izstrāde.

7.16.

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

Cits

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Iesniegts izskatīšanai
MK

01.12.2013. Veikt grozījumus noteikumu pielikumos atbilstoši
aktuālajām veselības statistikas lietotāju
vajadzībām, saskaņojot tās ar datu sniedzēju
iespējām, kā arī izmantojot veselības informācijas
sistēmas (e-veselība) sniegtās iespējas. Veikt
grozījumus 13.pielikumā.

31.07.2013.

Izvērtēti noteiktie rezultatīvie rādītāji un sagatavoti
priekšlikumi turpmākai rīcībai.

G.Jermacāne

VAD (ĀKN)

30.12.2013.

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

L.Boltāne

SPN

30.08.2013.

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

I.Šķiliņa

SPN

12

8
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Pasākums

Nr.

Stratēģiju un biznesa plānu vērtēšana atbilstoši
kapitālsabiedrību faktiskajiem darbības
rezultātiem.

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

7.17.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Nodrošināta
kapitālsabiedrību
apstiprinātās stratēģijas
un biznesa plāna
izvērtējums atbilstoši
faktiskajiem darbības
rādītājiem

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

A.Rengarte

ESFD (ESFIN)

30.12.2013

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

28.06.2013.

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīva 2011/62/ES (2011. gada 8. jūnijs), ar ko
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza
attiecībā uz to, kā novērstu viltotu zāļu nokļūšanu
legālas piegādes ķēdē.

I.Mača

FD

01.02.2013.

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
2010.gada 15.decembra Direktīva 2010/84/ES, ar
kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz
cilvēkiem paredzētām zālēm.

S.Riekstiņa

FD

15.10.2013.

Veikti grozījumi, lai nodrošinātu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/26/ES, ar
ko groza Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz
farmakovigilanci ieviešanu.

I.Mača

FD

Darbības virziens
Farmācija
Nr.8

8.1.

Ministru kabineta noteikumi par aktīvo vielu
importētāju, ražotāju un izplatītāju
reģistrēšanas kārtību un prasības aktīvo vielu
importēšanai.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

Ministru kabineta noteikumu projekts
"Farmakovigilances kārtība" (VSS-512).

MK noteikumi

Pieņemti MK sēdē

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
noteikumos Nr. "Farmakovigilances kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

7

Izsludināts VSS

9

1

8.2.

8.3.

Iesniegts izskatīšanai
MK

10
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Departaments, nodaļa

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

2

01.03.2013.

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
2010.gada 15.decembra Direktīva 2010/84/ES, ar
kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz
cilvēkiem paredzētām zālēm.

I.Mača

FD

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

1

28.06.2013.

I.Mača

FD

Izsludināts VSS

2

Veikti grozījumi, lai nodrošinātu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīva 2011/62/ES
(2011. gada 8. jūnijs), ar ko Direktīvu 2001/83/EK
par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem
paredzētām zālēm, groza attiecībā uz to, kā
novērstu viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes
ķēdē.

Iesniegts izskatīšanai
MK

8.5.

8.7.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
9.maija noteikumos Nr.376 ”Zāļu reģistrēšanas
kārtība” (VSS-1067).
8.4.

8.6.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

6

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57
”Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un
zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām
prasībām” (VSS-1041).

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts izskatīšanai
MK

2

01.03.2013.

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
2010.gada 15.decembra Direktīva 2010/84/ES, ar
kuru attiecībā uz farmakovigilanci groza Direktīvu
2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz
cilvēkiem paredzētām zālēm.

I.Mača

FD

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304
”Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles
kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās
amatpersonas kvalifikācijas prasībām un
profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu
ražošanas uzņēmumam izsniedz labas
ražošanas prakses sertifikātu”.

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

1

28.06.2013.

I.Mača

FD

Izsludināts VSS

2

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīva 2011/62/ES (2011. gada 8. jūnijs), ar ko
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza
attiecībā uz to, kā novērstu viltotu zāļu nokļūšanu
legālas piegādes ķēdē

Iesniegts izskatīšanai
MK

6
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Nr.

Pasākums

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

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

1

Izsludināts VSS

2

Iesniegts izskatīšanai
MK

6

8.9.

8.10.

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

6

Grozījumu izstrāde Ministru kabineta
2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610
"Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma
kritēriji" (VSS-1020).

MK noteikumu
grozījumi

Izsludināts VSS

10

Iesniegts izskatīšanai
MK

12

Iesniegts izskatīšanai
MK

5

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

28.06.2013.

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīva 2011/62/ES (2011. gada 8. jūnijs), ar ko
Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas
attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, groza
attiecībā uz to, kā novērstu viltotu zāļu nokļūšanu
legālas piegādes ķēdē un Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvas 2011/24/ES par pacientu
tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē
pārņemšanu nacionālajā regulējumā.

I.Mača

FD

30.12.2013.

Veicināt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
pieejamību pacientiem ar hroniskām un smagām
slimībām.

D.Arāja

FD

01.07.2013.

Uzlabot farmaceitiskās aprūpes pieejamību
ārstniecības iestādēs.

D.Arāja

FD

8.8.

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

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

30

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

8.11.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

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

MK noteikumu
grozījumi

Pilnveidot normatīvo aktu sistēmu, kas
reglamentē zāļu apriti valstī (pasākums iekļauts
arī Valdības rīcības plānā).

Informatīvais ziņojums par pašreizējo situāciju
uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem
pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības
uzlabošanā.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts noteikumu
projekts

4

Izsludināts VSS

9

Iesniegts izskatīšanai
MK

11

Priekšlikumi

Izstrādāti priekšlikumi un
iesniegti valsts
sekretāram

12

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts izskatīšanai
MK

30.12.2012. Nodrošināta efektīvāka zāļu reklāmas uzraudzība.
Mazināta zāļu reģistrācijas apliecības turētāju
(īpašnieku) ietekme zāļu izvēlē ārstniecībā.
Veicināta zāļu ražotājfirmu mārketinga izdevumu
caurskatāmība.

8.13.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

S.Riekstiņa

FD

30.12.2013.

Mērķis: izveidot jaunu zāļu cenu veidošanas
mehānismu, lai aizstāvētu pacientu intereses un
motivētu aptiekas konkurēt ar pakalpojumu
kvalitāti.
Rezultatīvie rādītāji: 1) izveidota caurspīdīga cenu
veidošanas sistēma, nodrošināta konkurence
atbilstoši farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu
kvalitātei un veicināta šo pakalpojumu pieejamības
attīstība neatkarīgi no pacientu dzīvesvietas; 2)
uzlabota medikamentu pieejamība pacientiem
kompensējamo medikamentu sistēmas ietvaros,
palielinot kompensācijas apjomu un iekļaujot
jaunas zāles kompensējamo zāļu sarakstā; 3)
uzlabota medikamentu pieejamība pacientiem ar
retām saslimšanām.

D.Arāja

FD

01.03.2013.

Veicināt patērētāju tiesību aizsardzību.

D.Arāja

FD

8.12.

3

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

I.Arāja

ESFD (ESFPIUN)

01.04.2013. Nodrošināta Sabiedrības veselības pamatnostādņu
2011.-2017.gadam 6.nodaļas 1.4.apakšpunkta
izpilde.

V.Muižniece-Briede
E.Pole

SVD (SSN),
KN

28.06.2013. Nodrošināta VM faktiski sasniegto rezultātu
salīdzinājums ar valdības deklarācijā un VM darba
plānā noteiktajiem rīcības virzieniem un
uzdevumiem.

E.Pole

KN

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Darbības virziens
Sabiedrības informēšana
Nr.9
Sabiedrības informēšana par Eiropas
Savienības fondiem.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

Sadarbībā ar citām nozarēm 2013.gada
sabiedrības veselības komunikācijas plāna
izstrāde.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

Veselības ministrijas 2012.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

Cits

Pārskata izstrādāšana

Uzlabot vēža skrīninga rādītājus, veicot
atkārtotu sabiedrības izglītošanas kampaņu par
profilakses nozīmīgumu.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

12

30.12.2013. Sabiedrības informēšanas sadarbībā ar NVD un
SPKC. Uzlaboti vēža skrīninga atsaucības rādītāji
par 5%.

E.Pole

KN

Kampaņa par lētāku kompensējamo
medikamentu iegādi.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

12

30.12.2013. Informēti iedzīvotāji par lētāku zāļu lietošanas
iespējām.

E.Pole

KN

Informatīvi materiāli un kampaņa par valsts
apmaksāto mātes un bērna veselības aprūpi.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

12

30.12.2013. Informēti pacienti par savām tiesībām, tādējādi
veicinot pakalpojumu pieejamību.

E.Pole

KN

Kampaņa sirds un asinsvadu slimību riska
faktoru novēršanai.

Cits

Nodrošināta sabiedrības
informēšana

12

30.12.2013. Sadarbībā ar SPKC uzlabota sabiedrības
informētība par sirds un asinsvadu slimību riska
faktoriem.

E.Pole

KN

12

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Apstiprināšana VM

4

2
6

30.12.2013. 8 informatīvo pasākumu/publikāciju realizācija
(A5 formāta)
Aktualizēta mājas lapas esfondi.vm.gov.lv
Sagatavotas preses relīzes par būtiskiem Eiropas
Savienības fondu notikumiem veselības nozarē.
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Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

I. Šķiliņa

SPN

Ž.Zvaigzne,
S.Dreimane

BID

Darbības virziens
Darbības nodrošinājums un darbības spēju uzlabošana
Nr.10
Veselības ministrijas darbības stratēģijas 2014.2016.gadam izstrāde.

Politikas
plānošanas
dokuments

Atbilstoši MK 2012.gada 27.jūnija rīkojumam
Nr.282 "Par Koncepciju par normatīvo aktu
sakārtošanu saistībā ar euro ieviešanu Latvijā"
un atbilstoši MK 2012.gada 19.septembra
rīkojumam Nr.441 "Par Latvijas Nacionālo
euro ieviešanas plānu" grozījumu izstrāde
Pacientu tiesību likumā un atbilstīgu grozījumu
izstrāde Veselības ministrijas padotības iestāžu
maksas pakalpojumu cenrāžos un citos
normatīvajos aktos.

Likums un MK
noteikumi

10.1.

10.2.

Izstrādāts stratēģijas
projekts

12

30.12.2013.

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

Iesniegti izskatīšanai MK

10

31.10.2013.

Nodrošināta Pacientu tiesību likumā un atbilstīgu
grozījumu izstrāde Veselības ministrijas padotības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžos (17.01.2006.
not. Nr.61, 29.11.2005. not. Nr.905, 06.10.2009.
not. Nr.1153, 01.11.2011. not. Nr.844,
26.01.2010. not. Nr.81) un citos normatīvajos
aktos (28.09.2010. not. Nr.910, 07.09.2010. not.
Nr.833, 03.08.2010. not. Nr.726, 29.06.2010. not.
Nr.595, 19.10.2011. not. Nr.800, 12.01.2010. not.
Nr.33, 22.12.2009. not. Nr.1635, 13.01.2009. not.
Nr.44, 04.08.2008. not. Nr.642, 02.06.2008. not.
Nr.394, 19.05.2008. not. Nr.353, 26.02.2008. not.
Nr.131, 19.12.2006. not. Nr.1046, 31.10.2006.
not. Nr.899, 09.05.2006. not. Nr.376, 31.01.2006.
not. Nr.92, 27.12.2005. not. Nr.1037, 01.11.2005.
not. Nr.830, 25.10.2005. not. Nr.803, 11.01.2005.
not. Nr.15, 27.09.2005. not. Nr.742, 10.11.2009.
not. Nr.1317), kas ir būtiski tiesiskās noteiktības
nodrošināšanai un ērtai pārejai uz euro.
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Nr.

10.3.

10.4.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Atbilstoši MK 2012.gada 29.janvāra sēdes
protokola Nr.6 3.punktā dotajam uzdevumam
Veselības ministrijai sadarbībā ar Zāļu valsts
aģentūru jāpārskata Zāļu valsts aģentūras
maksas pakalpojumu cenas saistībā ar zāļu
reģistrēšanas pakalpojumiem un veselības
ministram līdz 2013.gada 1.jūlijam noteiktā
kārtībā jāiesniedz grozījumi Zāļu valsts
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī. Tāpat,
lai mazinātu zāļu ražotāju kopējo maksājumu
apmēru un atbilstoši panāktai vienošanās ar
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu
asociāciju jāpārskata Nacionālā veselības
dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un
jāizvērtē iespējas samazināt/atcelt gada maksu
par zāļu un medicīnisko ierīču uzturēšanu
kompensējamo zāļu sarakstā.

MK noteikumu
grozījumi

Atbilstoši MK 2012.gada 20.marta sēdes
protokolam Nr.16 31.§ Informatīvais ziņojums
"Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu
nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"
Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu
maksas pakalpojumu cenrāžu atbilstības
izvērtēšana pārejai uz valsts nodevām atbilstoši
FM noteiktajiem nošķiršanas kritērijiem.

Cits

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Iesniegts VSS

4

Iesniegts izskatīšanai
MK

Aizpildīta izvērtējuma
veidlapa iesniegta FM

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

01.07.2013.

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

Ž.Zvaigzne

BID

01.04.2013.

Sagatavota informācija (aizpildīta FM izstrādātā
veidlapa) par izmaiņām attiecīgā maksājuma
noteikšanā, kas veicamas saskaņā ar izdarītajiem
grozījumiem valsts nodevas un maksas
pakalpojuma regulējumā un ņemot vērā
informatīvajā ziņojumā noteiktos maksājumu
nošķiršanas kritērijus.

Ž.Zvaigzne

BID

7

4

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Ž.Zvaigzne

BID

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

10.4.
Pēc Veselības ministrijas padotības iestāžu
pakalpojumu, kas atbilst valsts nodevu
objektiem vai maksas pakalpojumu objektiem
saskaņošanas ar FM normatīvās bāzes
sakārtošana pārejai no maksas pakalpojumiem
uz valsts nodevām un otrādi.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Likumi un MK
noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāti projekti un
iesniegti VSS
Iesniegti izskatīšanai MK

6

15.09.2013.

Sagatavots tiesiskais pamats Veselības ministrijas
padotības iestāžu pārejai no maksas
pakalpojumiem uz valsts nodevām un otrādi
(grozījumi cenrāžos).

9

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadarbības
deklarācija orgānu transplantācijas jomā.

Cits

Parakstīta deklarācija

11

30.12.2013.

Šīs deklarācijas mērķis ir veicināt sadarbību un
informācijas apmaiņu par aktualitātēm
transplantācijas jomā starp Baltijas valstīm, lai
atvieglotu jau šobrīd pastāvošo sadarbību starp
Baltijas valstu slimnīcām.

E. Čipote

ELSSD

Divgades sadarbības līgums starp Latvijas
Republikas Veselības ministriju un Pasaules
Veselības Organizācijas Eiropas Reģionālo
biroju 2014.-2015.gadam.

Cits

Parakstīts līgums

12

30.12.2013.

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

L. Šerna

ELSSD

Veselības ministrijas un padotības iestāžu
iekšējo auditu Stratēģiskā plāna un 2014.gada
plāna izstrāde.

Plāns

Izstrādāts projekts

12

15.12.2013.

S.Zaharāne

AKN

Apstiprināts

12

20.12.2013.

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

Iesniegts FM un Valsts
kontrolē

12

30.12.2013.

Aktualizēts plāna
projekts

11

30.12.2013.

B.Baltiņa

AKN

Apstiprināts ar VM
rīkojumu

12

Nodrošināta VM pretkorupcijas pasākumu plāna
izpilde atbilstoši Korupcijas novēršanas un
apkarošanas programmai 2009 - 2013.gadam.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

VM pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes
kontrole un aktualizēšana, lai izpildītu
korupcijas novēršanas un apkarošanas
programmu 2009.- 2013. gadam.

Plāns
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Nr.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

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

Informatīvais
ziņojums

Sagatavotas nacionālās
pozīcijas - Informatīvie
ziņojumi iesniegti
izskatīšanai MK

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju
plānu 2013.gadam, pārvaldot valsts kapitālu”
sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts kancelejā
un publicēts ministrijas
mājas lapā

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālajiem un darbības
rādītājiem 2012.gadā, pārvaldot valsts
kapitālu” sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts kancelejā
un publicēts ministrijas
mājas lapā

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla
daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju
plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts kapitālu”
sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts Valsts kancelejā
un publicēts ministrijas
mājas lapā

6

11

3

9

12

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

A.Raboviča

ELSSD

30.12.2013.

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

01.03.2013.

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

K.Karpovs
A.Rengarte I.Šķiliņa

BID,
ESFD (ESFIN),
SPN

01.09.2013.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību
30.1.panta II daļas prasība un sagatavots
Informatīvais ziņojums par kapitālsabiedrībām,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja, izvirzīto rezultatīvo un finansiālo rādītāju
izpildi 2012.gadā.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID,
ESFD (ESFIN),
SPN

30.12.2013.

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

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID,
ESFD (ESFIN),
SPN
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Nr.

10.13.

10.14.

10.15.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

I.Andersone
E.Praudiņa

BID

L.Roze

BID

Departaments, nodaļa

Nodrošināta ārvalstu finanšu instrumentu
finansējuma piesaiste un nepieciešamais valsts
budžeta līdzfinansējums (sadarbībā ar
nacionālajām iesaistītajām institūcijām
sagatavot informatīvos ziņojumus par
projektiem izskatīšanai Ministru kabinetā ar
lūgumu pieņemt lēmumu atbalstīt projekta
realizāciju un piešķirt nepieciešamo
līdzfinansējumu) veselības nozares
pilnveidošanai, kā arī projektu realizācijas un
finansējuma izlietojuma uzraudzība.

Cits

Informatīvais ziņojums
iesniegts zināšanai MK

12

30.12.2013.

Papildus finanšu resursu piesaiste veselības
nozarei.

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
realizētiem valsts galvoto aizdevumu
projektiem, atbilstoši MK 2010.gada 1.jūnija
noteikumu Nr.501 „Kārtība, kādā gadskārtējā
valsts budžeta likumprojektā iekļauj
pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem
galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un
uzraudzības kārtība” 39.punktam.

Informatīvais
ziņojums

Informatīvais ziņojums
iesniegts zināšanai MK

12

30.12.2013.

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

VM pieprasītās un saņemtās
informācijas/atskaišu lietderības izvērtējums.

Ziņojums

VM valsts sekretāram
iesniegts ziņojums

28.03.2013.

Novērtēta informācijas pieprasīšanas un sniegšanas
lietderība.

Z.Valtere

AKN

VM lietišķās informācijas aprites kārtības
pilnveide.

Procedūra

Papildināta VM lietišķās
informācijas aprites
procedūra

31.05.2013.

Uzlabota darbam nepieciešamās informācijas
aprites kārtība.

Z.Valtere

AKN

3

4

10.16.
Apstiprināta ar VM
rīkojumu

5

37

Veselības ministrijas 2013.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)

VM kvalitātes mērķu noteikšana 2014.gadam.

Cits

10.17.

10.18.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Departaments, nodaļa

Noteikti VM apstiprinātajai kvalitātes politikai
atbilstoši kvalitātes mērķi.

Z.Valtere

AKN

Organizētas diskusijas
par VM kvalitātes
mērķiem

11

15.11.2013.

Sagatavots rīkojuma
projekts par VM
kvalitātes mērķiem

11

19.11.2013.

Ar VM rīkojuma
apstiprināti VM
kvalitātes mērķi

11

29.11.2013.

12

30.12.2013.

Noskaidrots VM sadarbības partneru viedoklis par
VM darbību, kas jāņem vērā plānojot VM procesu
pilnveidi.

Z.Valtere

AKN

Aptaujas organizēšana, lai noskaidrotu VM
sadarbības partneru – sabiedrisko
organizāciju viedokli par VM darbību.

Ziņojums

Ziņojums par aptaujas
rezultātiem

Informācija par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā ietverto administratīvo
pārkāpumu turpmāku saglabāšanu
administratīvo pārkāpumu sistēmā.

Cits

Sagatavota informācija

5

01.05.2013.

Veikts izvērtējums par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā ietverto administratīvo
pārkāpumu saglabāšanu administratīvo pārkāpumu
sistēmā, ņemot vērā nodarījuma bīstamību,
sabiedrisko kaitīgumu, nodarījuma sekas
nodarījuma aktualitāti un nodarījuma attiecināmību
uz publiski tiesiskajām attiecībām.

I.Brūvere

JN

6

28.06.2013.

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

B.Baltiņa

AKN

20.10.2013.

Analizēta un novērtēta iekšējā audita funkcijas
atbilstība spēkā esošajai ārējai normatīvajai bāzei.

S.Zaharāne

AKN

10.19.

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

Ziņojums

Ziņojums VM valsts
sekretāram par valsts
amatpersonām noteikto
ierobežojumu ievērošanu

Iekšējā audita darba izpildes un kvalitātes
pašvērtējums.

Ziņojums

Ziņojums iesniegts valsts
sekretāram

10.20.

10.21.

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

10
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Nr.

10.22.

10.23.

Pasākums

Veselības ministrijas un padotības iestāžu
iekšējā audita 2012.gada darbības pārskata
sagatavošana.

Organizēt nodarbināto darba izpildes
novērtēšanas ieviešanu sistēmā NEVIS:
1.nodrošināt nodarbināto datu ievadīšanu
sistēmā;
2.organizēt
nodarbināto mācības par novērtēšanas procesu
NEVIS sistēmā;
3.izstrādāt procedūru par novērtēšanas kārtību.

Dokumenta veids
(likumprojekts,MK
noteikumi, politikas
plānošanas
dokuments, cits)
Pārskats

Procedūra

Gada darbības pārskats

1

15.01.2013.

Apstiprināts

1

20.01.2013.

Iesniegts FM un VK

1

31.01.2013.

Sistēmā NEVIS ievadīti
nodarbināto dati

2

Organizētas nodarbināto
mācības

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

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

15.02.2013.15. 1. Nodrošināta NEVIS sistēmas izmantošana
09.2013.
nodarbināto novērtēšanā.
31.10.2013. 2. Nodarbinātie ir apmācīti strādāt sistēmā NEVIS.
3.Noteikta vienota kārtība nodarbināto
novērtēšanai.

9

Izstrādāta procedūra par
novērtēšanas kārtību

10

ADAS ieviešana Veselības ministrijas
padotības iestādēs.

Cits

EDVS risinājuma iegāde
un ieviešana iestādēm,
kurām nav elektroniskas
dokumentu aprites
sistēmas - B grupas
iestādes

12

30.12.2013.

Ieviesta EDVS B grupas iestādēm (VTMEC,
VSMC, PSMVM, VAC, SPKC).

Resora IKT organizācijas izveide atbilstoši
MK rīkojumam.

Cits

Centralizētas pārvaldības
IKT struktūrvienības
izveide

10

31.10.2013.

Organizēta centralizēta IKT pārvaldība Veselības
ministrijas padotības iestādēs.

10.24.

10.25.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Atbildīgais par
uzdevuma izpildi

Departaments, nodaļa

S.Zaharāne

AKN

M.Treija

AD (PN)

R.Vansovičs,
E.Zorgevica-Prāma

AD (ITN, DPN)

I.Kreigere,
R.Vansovičs

AD (ITN)

