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Pielikums
Veselības ministrijas 2014.gada 14.marta rīkojumam Nr.36

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Darbības
virziens Nr.1

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Izveidot sabiedrības veselības politikas ietvaru 2014.-2020.gadam
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.2020.gadam izstrāde.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

3

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

6

Iesniegts izskatīšanai
MK

01.07.2014.

Izstrādātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes
I.Birzniece,
2014.-2020.gadam, pamatojoties uz Latvijas
V.Muižniece-Briede
Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam
K.Karsa
noteiktajiem prioritārajiem uzdevumiem
iedzīvotāju veselības uzlabošanai nākamajā
plānošanas periodā (veselīga dzīvesveida
veicināšana, veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitātes uzlabošana (t.sk. sirds un asinsvadu,
onkoloģisko, psihiatrisko saslimšanu un perinatālā
tīkla attīstība); primārās veselības aprūpes un
neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība,
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība;
atkarību izraisošo vielu izplatības ierobežošana un
ārstēšana u.c.). Izpildīts priekšlikumos 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 noteiktais 10.3.ex-ante
nosacījums.

01.05.2014.

Sagatavots HIV infekcijas, seksuālās transmisijas
infekciju (STI), B un C hepatīta izplatības
ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam, lai
samazinātu saslimstību ar infekcijas slimībām (HIV
infekciju, STI, B un C hepatītu).

7

1.1.

HIV infekcijas, seksuālās transmisijas
infekciju, B un C hepatīta izplatības
ierobežošanas plāns 2014.–2016.gadam.

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

1

Publiskā apspriešana

3

1.2.
Izsludināts VSS
Apstiprināts MK

4
6

J.Feldmane
G.Grīsle

SVD (SSN)
ESFD (ESFPIUN)

SVD (VVN)

2

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā
(VSS - 1920).

Likumprojekts

Atbalstīts MK

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
(Valdības rīcības plāna pasākums).

Likumprojekts

Izstrādāts projekts un
iesniegts ZM tālākai
virzīšanai MK

Grozījumi likuma "Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās kārtību" 2.pielikumā.

Likumprojekts

1.7.

1.8.

Departaments, nodaļa

Veikti grozījumi ārstniecības iestāžu darbības
apturēšanas kārtībā, lai konkrēta pārkāpuma dēļ
nebūtu jāaptur visas iestādes darbība, bet varētu
apturēt konkrēta ārstniecības pakalpojuma
sniegšanu.
Noteikts deleģējums noteikumiem par references
laboratorijām epidemioloģiskās drošības jomā.

A.Segliņa

SVD (VVN)

2

28.02.2014.

Sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavoti
grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā un
iesniegti izskatīšanai MK, nosakot deleģējumu MK
noteikumiem trans-taukskābju daudzuma
ierobežojumu noteikšanai pārtikas produktos.

S.Kukliča

SVD (SSN)

Izstrādāts projekts

2

30.06.2014.

V.Lūsa
I.Mača

SVD (SSN)
FD

Izsludināts VSS

3

Pielikums papildināts ar jaunām ģenēriskajām
grupām, iekļaujot vielas, kas ir pagaidu aizliegumā.
Pastiprināt kontrolei pakļauto vielu legālās aprites
kontroli un īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās
padomes Narkotiku komisijas 56.sesijā 2013.gada
13.martā pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt vielas
gamma-hidroksibutirskābe kontroles statusu.

31.03.2014.

Noteikti papildus ierobežojumi alkoholisko
dzērienu reklāmās.

L.Meļķe-Prižavoite

SVD (SSN)

31.05.2014.

Noteikti papildus alkoholisko dzērienu reklāmas
ierobežojumi plašsaziņas līdzekļos.

L.Meļķe-Prižavoite

SVD (SSN)

30.12.2014.

Izstrādāts elektronisko smēķēšanas ierīču un
elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu tiesiskais
regulējums.

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

1.4.

1.6.

Atbildīgā
amatpersona

30.04.2014.

4

1.3.

Atbalstīts MK

1.5.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā
(VSS-1725).

Likumprojekts

Atbalstīts MK

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likumā (VSS-1990).

Likumprojekts

Atbalstīts MK

Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu” (VSS-2012).

Likumprojekts

Atbalstīts MK

6

3

5

12
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Nr.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Likumprojekts

1.9.

MK noteikumi par higiēnas prasībām
skaistumkopšanas pakalpojumiem.

MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

6

Publiskā apspriešana

7

Izsludināts VSS

9

Atbalstīts MK

12

Izstrādāts projekts

11

Publiskā apspriešana

12

1.11.

MK noteikumi

Iesniegts saskaņošanai
ar EK un ES
dalībvalstīm

12

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

30.12.2014.

Noteikta atbildība par elektronisko smēķēšanas
ierīču un elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumu
tiesiskā regulējuma pārkāpumu.

A.Krūmiņa

SVD (SSN)

30.12.2014.

Tiks pārskatīti pašlaik spēkā esošie normatīvie akti
attiecībā uz higiēnas prasībām skaistumkopšanas
iestādēm (frizētavām un kosmētiskajiem
kabinetiem) un izveidots viens normatīvais akts,
kas noteiks prasības skaistumkopšanas
pakalpojumiem, lai samazinātu infekciju slimību
risku un mazinātu administratīvo slogu
pakalpojuma sniedzējiem.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

30.12.2014.

Noteiktas higiēnas un nekaitīguma prasības
tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai.
Ņemot vērā to, ka noteikumu projekts ir uzskatāms
par tehnisko noteikumu projektu gan pakalpojumu
jomā, gan produktu jomā, tad pirms projekta
iesniegšanas izskatīšanai MK, informācija par
noteikumu projektu ir jāsniedz izvērtēšanai un
saskaņošanai EK un pārējām ES dalībvalstīm.
Tā kā noteikumu projekta saskaņošana ir atkarīga
no likumprojekta "Grozījumi Preču un
pakalpojuma drošuma likumā" virzības Saeimā, tad
termiņš, kad projekts varētu tikt iesniegts EK
pagaidām nav nosakāms.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

1.10.

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

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

4

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

MK noteikumi par darbiem, kas saistīti ar
iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros
nodarbinātās personas tiek pakļautas
obligātajām veselības pārbaudēm.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

5

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

MK noteikumi

G.Grīsle

SVD (VVN)

01.09.2014.

Aktualizētas higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
pamatprasības ārstniecības iestādēm, lai mazinātu
infekciju slimību risku un administratīvo slogu.
Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz MK
11.07.2006. noteikumu Nr.574 „Noteikumi par
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma
pamatprasībām ārstniecības iestādē" pamata.

G.Grīsle

SVD (VVN)

30.12.2014.

Aktualizēta kārtība, kādā nosaka kontaktpersonas
un veic primārās veselības pārbaudes,
laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko
novērošanu, lai ierobežotu infekcijas slimību
izplatību. Noteikumu projekts tiks izstrādāts uz
MK 19.09.2006. noteikumus Nr.774
„Kontaktpersonu noteikšanas, primārās
medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes
un medicīniskās novērošanas kārtība” pamata.

G.Grīsle

SVD (VVN)

12

1.13.

Izstrādāts projekts

4

Publiskā apspriešana

5

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

MK noteikumi par kontaktpersonu noteikšanas,
primārās veselības pārbaudes, laboratoriskās
pārbaudes un medicīniskās novērošanas
kārtību.
1.14.

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

9

6

Publiskā apspriešana

7

Izsludināts VSS

9

Apstiprināts MK

12

Departaments, nodaļa

Noteikti profesionālās darbības ierobežojumi
darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku
veselībai, kuros nodarbinātai personai jāveic
obligātā veselības pārbaude. Atbilstoši Pasākumu
plāna administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības
aprūpes pakalpojumu jomā uzdevumam izvērtēta
iespēja atteikties no sanitārajām grāmatiņām
aptieku darbiniekiem un veikti attiecīgie grozījumi.
Noteikumu projekts tiks izstrādāts ņemot par
pamatu MK 27.11.2001. noteikumus Nr.494
„Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu
risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās
personas tiek pakļautas obligātajām veselības
pārbaudēm”.

1.12.

MK noteikumi par higiēniskā un
pretepidēmiskā režīma pamatprasībām
ārstniecības iestādē.

Atbildīgā
amatpersona

01.12.2014.

7

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

5
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Nr.

Pasākums

1.15.

MK noteikumi, lai noteiktu prasības maksimāli
pieļaujamam trans-taukskābju daudzumam
pārtikas produktos (Valdības rīcības plāna
pasākums).

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

2

Publiskā apspriešana

3

Izsludināts VSS

MK noteikumi

Apstiprināts MK

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu
un šūnu izmantošanas kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

2

Publiskā apspriešana

3

Izsludināts VSS

3

Apstiprināts MK
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
7.septembra noteikumos Nr.834 „Noteikumi
par kosmētiskā iedeguma iegūšanas
pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām
un šo prasību uzraudzības kārtību".
1.18.

MK noteikumu
grozījumi

Departaments, nodaļa

30.12.2014.

Sagatavoti MK noteikumi un apstiprināti MK,
nosakot maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju
daudzumam pārtikas produktos.

S.Kukliča

SVD (SSN)

31.05.2014.

Noteikta kārtība veselības pārbaudēm personām,
kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem.
Noteiktas kontrindikācijas, kad nevar izsniegt
atļauju ieroču glabāšanai (nēsāšanai).

I.Arzova

VAD (ĀKN)

30.06.2014.

Precizēts regulējums atbilstoši Direktīvai
2012/39/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/17/EK par
noteiktām prasībām cilvēku audu un šūnu
testēšanai.

G.Jermacāne

VAD (ĀKN)

30.12.2014.

Pamatojoties uz Ministru prezidenta 2013.gada
25.septembra rezolūciju Nr.2013-REZ-20/2013-L2402-jur-kol-1794 un biedrības „Dermatologi pret
ādas vēzi” un Latvijas Dermatologu biedrības
priekšlikumiem par grozījumiem normatīvajos
aktos, kas nosaka prasības solārijiem, tiks
pārskatītas MK noteikumu Nr.834 prasības,
izvērtēti iesniegtie priekšlikumi un veikti
grozījumi attiecībā uz pakalpojuma saņēmēja
vecuma ierobežojumiem.

A.Kalniņa

SVD (VVN)

12

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par
veselības pārbaudēm personām, kas glabā
(nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem" (VSS 2101).

1.17.

Atbildīgā
amatpersona

4

Apstiprināts MK

1.16.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

5

6

Izstrādāts projekts

10

Publiskā apspriešana

12

6
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Nr.

Pasākums

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada
27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas
prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības
iestādēm" (Valdības rīcības plāna pasākums).

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

6

Publiskā apspriešana

8

Izsludināts VSS

9

1.20.

1.21.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas
prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmas".

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
14.jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā
veicama personu obligātā medicīniskā un
laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu
izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību
gadījumos".

MK noteikumu
grozījumi

5

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

7

Apstiprināts MK
MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

S.Kukliča
A.Kalniņa

SVD (SSN, VVN)

30.12.2014.

Pārskatītas noteikumu prasības attiecībā uz telpām
un to iekārtojumu tiem bērnu uzraudzības
pakalpojumu sniedzējiem, kuri kā fiziskas personas
savā dzīvesvietā sniedz bērnu uzraudzības
pakalpojumus.

A. Kalniņa
S.Kukliča

SVD (VVN, SSN)

15.12.2014.

Noteiktas personu grupas, kurām jāveic tuberkulīna
diagnostika, kā arī precizētas riska grupas
saslimšanai ar tuberkulozi, kurām jāveic plaušu rtg.

A.Segliņa

SVD (VVN)

12
3

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

Departaments, nodaļa

Pārskatītas MK noteikumu prasības atbilstoši spēkā
esošajam regulējumam, precizēts pārtikas produktu
klāsts, ko aizliegts un atļauts izplatīt izglītības
iestādēs, kā arī pamatojoties uz 11.12.2014. MP
rezolūcijā Nr. 2013-REZ-111-1/128-2361 uzdoto,
pārskatītas prasības attiecībā uz mācību iestādes
telpu platību, nosakot prasības ne tikai
jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, bet
arī pārējām mācību iestādēm.

12

Izstrādāts projekts

Atbildīgā
amatpersona

30.12.2014.

1.19.
Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

12

7
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Nr.

Pasākums

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa
noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu
lietvedības kārtība”.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Publiskā apspriešana

5

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

MK noteikumu
grozījumi

1.23.

MK noteikumu
grozījumi

1.24.

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

Izstrādāts projekts
Izsludināts VSS

4

Apstiprināts MK

6

Izstrādāts projekts

10

Izsludināts VSS

11

Apstiprināts MK

1.25.

Informatīvais ziņojums par Cilvēka
imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības
ierobežošanas programmas 2009.–2013.gadam
izpildi.

Informatīvais
ziņojums

Departaments, nodaļa

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
A.Segliņa E.Upīte
4.aprīļa noteikumos Nr.265 „Medicīnisko
L.Boltāne
dokumentu lietvedības kārtība”, t.sk.: 1)
32.pielikumā „Ārstniecības iestādes
pagaidu/noslēguma ziņojums par diagnosticētu
tuberkulozi”, lai uzlabotu epidemioloģiskās
situācijas analīzes iespējas un kontaktpersonu
apzināšanu, aktualizējot minēto veidlapu,
atvieglojot tās aizpildīšanu un dodot iespēju
izvēlēties atbildes, kā arī papildinot to ar
informāciju par dzīves vietas raksturojumu un par
saslimšanas gadījumiem kontaktpersonu vidū; 2)
svītrojot 33. pielikumu „Paziņojums par pacientu,
kuram pirmo reizi dzīvē noteikta vēža vai cita
ļaundabīga audzēja diagnoze” un 14. pielikumu
„Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas
ļaundabīgu audzēju”; 3) 40.pielikumā
"Medicīniskā apliecība par nāves cēloni", lai
nodrošinātu Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma
41.pantā noteikto informācijas norādīšanu, kā arī
veicinātu korektu pielikuma aizpildīšanu.

30.06.2014.

Aizliegtas jaunas ģenēriskās grupas, iekļaujot
vielas, kas ir pagaidu aizliegumā. Pastiprināt
kontrolei pakļauto vielu legālās aprites kontroli un
īstenotu ANO Ekonomikas un sociālās padomes
Narkotiku komisijas 56.sesijā 2013.gada 13.martā
pieņemto lēmumu Nr.56/1 mainīt vielas gammahidroksibutirskābe kontroles statusu.

V.Lūsa
I.Mača

SVD (SSN)
FD

30.12.2014.

Pārņemtas ikgadējās izmaiņas Starptautiskajā
standartā „Aizliegtais saraksts”, atbilstoši
Starptautiskajai konvencijai pret dopingu sportā un
Eiropas Padomes Antidopinga konvencijai.

V.Lūsa

SVD (SSN)

15.05.2014.

Sagatavots gala ziņojums par Cilvēka imūndeficīta
vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas
programmas 2009.–2013.gadam pasākumu izpildi.

G.Grīsle

SVD (VVN)

12

3

Atbildīgā
amatpersona

15.12.2014.

1.22.

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi
par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām
vielām, psihotropajām vielām un
prekursoriem".

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

SVD (VVN)
VAD (PVAN)
SPN

12

Izstrādāts projekts

4

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

4

Iesniegts MK

5

8

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvais ziņojums par Imunizācijas plāna
2012.-2014.gadam īstenošanas gaitu
2013.gadā.

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

4

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO
Iesniegts MK

4

Informatīvais ziņojums
par veselības aprūpes darbinieku apmācībām
prostitūcijā iesaistīto personu identificēšanai
un atbilstošas aprūpes un informācijas
nodrošināšanai, kā arī par iespēju izveidot
zema sliekšņa centru prostitūcijā iesaistītajām
personām un īstenot sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK

1.28.

Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu
"Veselīgs uzturs 2003.- 2013" īstenošanas gaitu
par laika periodu no 2012.-2013.gadam.
Izvērtēt medicīniskās dokumentācijas noteikto
75 gadu glabāšanas ilgumu.

Izvērtējums

1.29.

1.26.

1.27.

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

Cits

I.Liepiņa

SVD (VVN)

3

31.03.2014.

Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 5.marta
sēdes protokola Nr.13 30.§ 4.2.apakšpunktam,
sagatavots un iesniegts Ministru kabinetā
informatīvais ziņojums par 4.1.apakšpunktā
minētās izvērtēšanas rezultātiem.

I.Liepiņa

SVD (VVN)

2

01.02.2014.

Sagatavota informācija par pamatnostādņu
V.Muižniece-Briede
"Veselīgs uzturs 2003. - 2013" īstenošanas gaitu un
iesniegta VK.

30.12.2014.

Sagatavots izvērtējums par medicīniskās
dokumentācijas glabāšanas ilgumu.

M.Petroviča
R.Osis
L.Boltāne

01.08.2014.

Lai vienotos ar pašvaldībām par jauno kārtējā gada
budžetu un jaunām politikas iniciatīvām. Ar
pašvaldībām saskaņoti jautājumi, kas skar
pašvaldību intereses veselības nozarē, nodrošināta
sarunu protokolēšanu, protokola saskaņošana un
parakstīšana.

I.Birzniece

SVD (SSN)

31.01.2014.

Izstrādāta Latvijas Republikas nacionālā pozīcija
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām
psihoaktīvām vielām.

V.Lūsa
L.Pauliņš

SVD (SSN)
ELSSD

01.04.2014.

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

V.MuižnieceBriede, O.Šneiders

SVD (SSN)
KN

5

12

5

Veikta protokola
saskaņošana ar LPS,
VARAM, TM un FM

6

1.30.
Organizēta protokola
parakstīšana un
nosūtīšana VARAM un
FM
Cits

Izstrādāta Latvijas
Republikas nacionālā
pozīcija

Sabiedrības veselības komunikācijas aktivitāšu
plāns 2014.gadam.

Cits

1.32.

Nodrošināta
sabiedrības
informēšana

Departaments, nodaļa

Veikts izvērtējums par Imunizācijas plāna 2012.2014.gadam īstenošanu 2013.gadā.

Organizētas un
protokolētas sarunas

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par
jaunām psihoaktīvām vielām izstrāde.

Atbildīgā
amatpersona

31.05.2014.

Veikts izvērtējums un
sagatavoti priekšlikumi
VS

1.31.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

SVD (SSN)

JN

VAD (PVAN)
SPN

8

1

4

9

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

1.33.

Pasākums

Kritēriji pašvaldību gradācijai pēc iedzīvotāju
veselības stāvokļa un veselības veicināšanas
pasākumu pieejamības.

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāti kritēriji

12

30.12.2014.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Izstrādāti kritēriji pašvaldību iedalījumam
"veselīgās" un mazāk "veselīgās" pašvaldībās.
Informācija ievietota VM mājas lapā un nosūtīta
pašvaldībām.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

I.Birzniece

SVD (SSN)

10

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Darbības
virziens Nr.2

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāt paraugdokumentus korupcijas risku
mazināšanai veselības aprūpē.

Cits

Sagatavoti
paraugdokumenti un
nosūtīti
kapitālsabiedrībām

Departaments, nodaļa

30.11.2014

Slimnīcu iekšējos normatīvajos aktos noteiktas
vienotas prasības korupcijas risku mazināšanai.

B.Baltiņa

AKN

Izveidot VM korupcijas risku reģistru.

Cits

Izveidots reģistrs

6

30.06.2014

Izveidots VM korupcijas risku
reģistrs un noteikti risku mazināšanas/novēršanas
pasākumi. Minimizēt korupcijas riskus VM.

B.Baltiņa

AKN

Procedūras "Atļauju izsniegšana amatu
savienošanai" izstrāde un apstiprināšana.

Cits

Izstrādāta procedūra

4

31.05.2014.

B.Baltiņa

AKN

Apstiprina ministrs

5

Noteikt kārtību, kādā VM nodrošina interešu
konflikta novēršanas regulējošo normatīvo aktu
izpildi, pieņemot lēmumu par valsts civildienesta
ierēdņa vai valsts amatpersonas amata VM,
iestādes vadītāja amata un kapitālsabiedrības valdes
locekļa amata savienošanu ar citu amatu,
uzņēmuma līgumu vai pilnvarojuma izpildi, vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta
statusā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības
veicējam.

11

2.2.

2.3.

Nodrošināt veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējību, it sevišķi cilvēkresursu, e-veselības, farmācijas, kā arī kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un prioritāro veselības
jomu tīklu vadlīniju ietvaros
Veselības ministrijas darbības stratēģijas 2014.2016.gadam izstrāde.

3.1.

Atbildīgā
amatpersona

Izveidot paraugdokumentu kopumu korupcijas risku mazināšanai veselības aprūpes nozarē

2.1.

Darbības
virziens Nr.3

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Politikas
plānošanas
dokuments

Izstrādāts projekts

3

30.04.2014.

Publiskā apspriešana un
saskaņošana ar VM
padotības iestādēm

4

Apstiprina ministrs

4

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

K.Kļaviņa

SPN

11

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība
veselības aprūpē 2014.-2020.gadā” izstrāde un
iesniegšana Ministru kabinetā.

Politikas
plānošanas
dokuments

3.2.

3.3.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

5

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

7

Izstrādāt koncepciju, kas paredzētu risināt
jautājumus par ģimenes ārstu praksēs
ietilpstošās mantas atsavināšanu un pacientu
pāreju (VSS-1919).

Koncepcija

Apstiprināta MK

Primārās veselības aprūpes attīstības plāna
2014.-2016.gadam apstiprināšana MK (VSS2088).

Politikas
plānošanas
dokuments

Apstiprināts MK

Izstrādāt vienotas nacionālās veselības aprūpes
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepciju
un nodrošināt publisko apspriešanu (Valdības
rīcības plāna pasākums).

Koncepcija

Apstiprina ministrs

Izstrādāt koncepciju sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, garīgās, perinatālā un neonatālā
perioda tīklu vadlīniju izstrādei un nodrošināt
publisko apspriešanu.

Koncepcija

Apstiprina ministrs

12

5

3.5.

3.6.

Likumprojekta "Par valsts budžetu
2015.gadam" sagatavošana.
3.7.

Likumprojekts

Atbilstīgo sadaļu
Likumprojektam
sagatavošana un
nosūtīšana FM

5

12

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

D.Brante

SPN

01.07.2014.

Veikta situācijas analīze, sagatavots pamatnostādņu
„Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2014.2020.gadā” projekts, paredzot cilvēkresursu
nodrošinājumu atbilstošā kvalifikācijā, skaitā un
teritoriālajā izvietojumā.

30.12.2014.

Koncepcija, lai radītu tiesisko vidi darījumiem ar
ārsta praksi un nodrošinātu pakalpojumu
sniegšanas nepārtrauktību.

M.Petroviča
A.Jurševica

VAD (PVAN)
JN

01.05.2014.

MK apstiprināts Primārās veselības aprūpes
attīstības plāns 2014.-2016.gadam, lai stiprinātu
PVA kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko
veselības aprūpes līmeni, palielinot PVA lomu
profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot
PVA kvalitāti.

E.Upīte

VAD (PVAN)

01.08.2014.

Izstrādāta vienotas nacionālās veselības aprūpes
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas koncepcija.

J.Blaževičs
A.Valdmane

ESFD
VAD (ĀKN)

31.05.2014.

Izstrādāta koncepcija sirds un asinsvadu,
onkoloģijas, garīgās, perinatālā un neonatālā
perioda tīklu vadlīniju izstrādei, kurā definēti
uzdevumi uz pacientu orientētas, koordinētas
veselības veselības aprūpes sistēmas izveidei, lai
uzlabotu savstarpējo sadarbību visos veselības
aprūpes līmeņos.

A.Didrihsnoe
Ē.Miķītis

ESFD
VAD

30.12.2014.

Likumā "Par valsts budžetu 2015.gadam"
sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa
atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, FM
izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

V.Skudra K.Kļaviņa

BID
SPN

3.4.

8

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

12

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

Pasākums

Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par
vienoto veselības nozares elektronisko
informācijas sistēmu" (Valdības rīcības plāna
pasākums).
3.8.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Apstiprināts MK

3

31.03.2014.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

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

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN

13

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

3.9.

Pasākums

Ministru kabineta noteikumu projekta "Kārtība,
kādā kompetenta valsts pārvaldes iestāde ir
atļāvusi izmantot medicīniskajos dokumentos
fiksētos pacienta datus konkrētā pētījumā"
izstrāde.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
MK noteikumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

3

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

30.07.2014.

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

E.Podviženko

SPN

16.05.2014.

Pasākuma izpilde izriet no Ārstniecības likuma
53.² panta ceturtajā daļā dotā deleģējuma un paredz
noteikt kārtību, kādā ārstniecības iestāde
aizgādnības nodibināšanas un nākotnes
pilnvarojuma gadījumā izveido ārstu komisiju,
kārtību, kādā ārstu komisija sniedz atzinumu par
personas spēju saprast savas darbības nozīmi un
vadīt to, kārtību, kādā ārstniecības iestādes
vadītājs, pamatojoties uz atzinumu, izsniedz
attiecīgu izziņu, kā arī atzinuma un uz tā pamata
izsniegtās izziņas izmaksu segšanas kārtību.

I.Bradovska

VAD (VAON)

30.12.2014.

Pasākuma izpilde izriet no MK 17.12.2013. sēdes
protokola Nr.67 113.§ (TA-3707) 5.punktā dotā
uzdevuma, kas paredz: VM līdz 2014.gada
1.augustam kopīgi ar: Labklājības ministriju
izvērtēt iespēju papildināt noteikumu 14.pielikumā
iekļauto ģimenes ārstu novērtēšanas metodiku ar
nosacījumiem par veselības stāvokļa bērniem līdz
2 gadu vecumam novērtējumu un mājas
profilaktiskām vizītēm bērna pirmajā dzīves
mēnesī; Finanšu ministriju izvērtēt iespēju
nepieciešamo informāciju iegūt no Valsts
ieņēmumu
dienestam
iesniegtajiem
pārskatiem; Aizsardzības
ministriju
izvērtēt
nepieciešamību atļaut Nacionālo bruņoto spēku
Militārā medicīnas centra ārstiem izrakstīt
kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, kā
arī nosūtīt personu, kura pieņemta profesionālajā
dienestā
vai
Zemessardzes
dienestā
(ja
zemessargam veselības bojājums gūts, pildot
Zemessardzes
uzdevumus
vai
piedaloties
apmācībā), saņemt sekundārās veselības aprūpes
pakalpojumus.

L.Eglīte

VAD (VAON)

7

Ministru kabineta noteikumu projekta
"Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un
samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un
nākotnes pilnvarojuma gadījumā"
apstiprināšana MK (VSS-2046).

MK noteikumi

Apstiprināts MK

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529
"Veselības aprūpes organizēšanas un
finansēšanas kārtība".

MK noteikumi

Izstrādāts projekts

9

Publiskā apspriešana

9

5

3.10.

3.11.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Izsludināts VSS

10

Apstiprināts MK

12

14

Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

3.12.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70
"Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu
medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša
cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas
studijām".

MK noteikumi

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

MK noteikumi

3

Izsludināts VSS

3

Izstrādāti grozījumi
MK noteikumos Nr.726

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

10.04.2014.

Komisijas Īstenošanas direktīvas 2012/25/ES, ar ko
nosaka informēšanas procedūras transplantācijai
paredzētu cilvēku orgānu apmaiņai starp
dalībvalstīm, prasību pārņemšana nacionālajā
regulējumā.

I.Bradovska

VAD (VAON)

31.03.2014.

Nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību
nozares un ES fondu prasībām, paredzot valsts un
maksas veselības aprūpes pakalpojumu attīstītajā
infrastruktūrā īpatsvara kontroles iespējas.
Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.726.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

4

3

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Izsludināta ceturtā
projektu iesnieguma
atlases kārta

4

30.04.2014.

Nodrošināt ES fondu finansējuma piesaisti
atbilstoši MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu
nosacījumiem

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Līgumi

Līgumu noslēgšana ar
ceturtās projektu
iesniegumu atlases
kārtas finansējuma
saņēmējiem

6

30.06.2014.

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

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

Cits

Nodrošināta Nacionālā
veselības dienesta
centralizēto iepirkumu
veikšana

30.12.2014.

Nodrošināta Nacionālā veselības dienesta
centralizēto iepirkumu veikšana un noslēgti līgumi
starp piegādātājiem un finansējuma saņēmējiem
par medicīnas ierīču iegādi un mēbeļu piegādi
3.1.5.1.1.aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"
projektu ietvaros.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

31.01.2014.

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība””,
paredzot piešķirtā virssaistību finansējuma pārdali
citām aktuālām aktivitātēm.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

3.13.

3.14.

Izstrādāts projekts

Apstiprināts MK

Cits

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
4.augusta noteikumos Nr.642 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības
attīstība””.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

MK noteikumu
grozījumi

Apstiprināti MK

12

1

15
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Nr.

3.15.

Pasākums

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

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

3

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

3.16.

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

MK sēdes
protokols

3.17.

3.18.

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

Informatīvais
ziņojums

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

30.08.2014.

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

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN

30.08.2014.

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

L.Boltāne
A.Jurševica

SPN
JN

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2015.2017.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par
valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un
2017.gadam" izstrādei.

V.Skudra

BID

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

8
3

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK
Ar Finanšu ministriju saskaņota un Ministru
kabinetā apstiprināta veselības aprūpes nozares
budžeta bāze 2015.-2017.gadam.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

8

Nozares pamatbudžeta
bāzes izstrāde un
saskaņošana ar FM

1

31.01.2014.

Valsts pamatbudžeta
bāzes 2014.-2016.
gadam apstiprināšana
MK sēdē

3

05.03.2014.

Izstrādāts projekts

3

30.07.2014.

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem

5

Iesniegts VK

7

16
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Nr.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Informatīvā ziņojuma par pamatnostādņu
„e-Veselība Latvijā” ieviešanu 2008.2013.gada 1.pusgadā un pamatnostādņu „eVeselība Latvijā” īstenošanas plāna 2008.2010.gadam ieviešanu iesniegšana Valsts
kancelejā.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK

Informatīvā ziņojuma sagatavošana par
Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.2013.gadam noteikto uzdevumu izpildi
2013.gada IV ceturksnī.

Informatīvais
ziņojums

Sagatavots un iesniegts
FM

Veikt izvērtējumu par farmaceitiskās aprūpes
pieejamību valsts teritorijā
(MK 28.05.2013. sēdes protokollēmuma (prot.
Nr.32) 15.§ 2.punkts).

Informatīvais
ziņojums

Izskatīts Farmācijas
jomas konsultatīvajā
padomē

3

Iesniegts MK

3

Veikt Veselības ministrijas īstenotās politikas
kompensējamo medikamentu jomā
visaptverošu un detalizētu situācijas analīzi un
identificēt cēloņus pacienta piemaksas
pieaugumam (Valsts kontroles Revīzijas
ziņojuma revīzijas lietā Nr.5.1-2-3/2013
1.1.ieteikums).

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts Valsts
kontrolei

Izstrādāti priekšlikumi par kardioloģisko
aprūpes kabinetu izvietojumu, nepieciešamo
aprīkojumu, ņemot vērā jau esošo funkcionālās
diagnostikas kabinetu izmeklējuma iespējas.

Informatīvais
ziņojums

Sagatavots ziņojums un
publicēts VM tīmekļa
vietnē

Informatīvā ziņojuma "Izvērtējums par
veselības aprūpi 2013.gadā" sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Sagatavots un iesniegts
MK

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

Informatīvais
ziņojums

Izstrādāts projekts

4

1

7

12

5

3.25.

6
7

Iesniegts izskatīšanai
MK

9

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

L.Boltāne

SPN

E.Podviženko

SPN

30.04.2014.

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

05.01.2014.

Iegūta informācija par Latvijas Stratēģiskās
attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteikto
uzdevumu ieviešanas efektivitāti.

31.03.2014.

Sagatavoti priekšlikumi farmaceitiskās aprūpes
pieejamības veicināšanai.

D.Arāja

FD

01.07.204.

Veikta situācijas analīze un ir identificēti cēloņi
pacienta piemaksas pieaugumam.

D.Arāja

FD

30.12.2014.

Atbilstoši Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas
rīcības plānam
2013.-2015.gadam izveidota darba grupa un darba
grupas ietvaros izstrādāts ziņojums un publicēts
VM tīmekļa vietnē.

B.Kleina

VAD (VAON)

05.05.2014.

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

30.09.2014.

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

L.Boltāne

SPN

3.24.

Saskaņošana ar
sociālajiem partneriem,
NVO

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

3.26.

Pasākums

Ministru kabineta informatīvais ziņojums par
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un
iekārtošanas finansējuma jautājumiem
15.10.2013 MK prot.Nr.54 37.par.(TA-2997).
Eiropas Savienības fondu ieviešanas
uzraudzības ziņojumu sagatavošana.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
Informatīvais
ziņojums

3.28.

Izstrādāts projekts

5

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

Ziņojumi

3.27.

Veikt Eiropas Savienības fondu ieguldījumu
veselības nozarē efektivitātes izvērtējumu.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Ziņojumi

2

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

2

Apstiprināts ar VM
rīkojumu

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

01.09.2014.

Nodrošināt 15.10.2013 MK prot.Nr.54 37.(TA2997) uzdevuma izpildi par VSIA "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa
būvniecības un iekārtošanas finansējuma
jautājumiem.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

28.02.2014

Nodrošināt ES fondu veselības sektora finansējuma
izlietojuma uzraudzību atbilstoši Eiropas
Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un
izvērtēšanas kārtībai.

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

8

30.08.2014.

Nodrošināt ES fondu veselības sektora finansējuma
izlietojuma uzraudzību atbilstoši Eiropas
Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un
izvērtēšanas kārtībai.

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

9

30.09.2014.

Paaugstināt investīciju veselības nozarē efektivitāti
un nodrošināt efektīvāku plānošanu nākotnē.
Sagatavots un apstiprināts ziņojums par Eiropas
Savienības fondu ieguldījumu darbības
programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.1.5.3.aktivitātē „Stacionārās
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība”
efektivitātes izvērtējumu.

N.Hamandikova

ESFD (ESFIN)

9

Sagatavots ziņojums
par horizontālo
prioritāšu īstenošanu

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
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Nr.

Pasākums

Nodrošināt normatīvā ietvara izstrādi un
apstiprināšanu SAM 7.5.3."Atbalstīt prioritāro
(sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un
neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības)
veselības jomu veselības tīklu attīstības
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļauto
iedzīvotāju veselības uzlabošanai".

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

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

Apstiprināti SAM 7.5.3
projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji PUK

3

31.03.2014.

Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu
izvērtēšanai nepieciešamo kritēriju izstrādi un
apstiprināšanu

Sagatavots un iesniegts
informatīvais ziņojums
MK un pieņemts
protokollēmums par
SAM 7.5.3. uzsākšanu

3

31.03.2014.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes
izstrādi ātrākai SAM 7.5.3 ieviešanas uzsākšanai

30.09.2014.

Nodrošināt SAM 7.5.3. projektu iesniegumu
izvērtēšanai nepieciešamo kritēriju izstrādi un
apstiprināšanu

30.11.2014.

Nodrošināt nepieciešamās normatīvās bāzes
izstrādi SAM 7.5.3 ieviešanas uzsākšanai

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

30.11.2014.

Veicināt pacientu līdzestību savas veselības
saglabāšanā un slimību profilaksē.

M.Petroviča E.Pole

VAD (PVAN)

30.04.2014.

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

K.Kļaviņa

SPN

3.29.

Apstiprināti SAM 7.5.3
projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji PUK

9

Izstrādāti MK
noteikumi par SAM
7.5.3 ieviešanu

3.30.

3.31.

Definēt izmeklējumus, tai skaitā profilaktisko
apskašu kopumu, un izvērtēt iespējas tos
iekļaut primārās aprūpes sistēmā, sasaistot ar
sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, lai
nodrošinātu pareizu lēmumu pieņemšanu par
klientam piemērotāko sociālo pakalpojumu
sniegšanu (Valdības rīcības plāna pasākums).

Izvērtējums

Iesniegts VS

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

Priekšlikumi

Iesniegti priekšlikumi
VS

11

11

4
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Nr.

3.32.

3.33.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Priekšlikumu sagatavošana par maksimālo laika
periodu, kādā pacientam nodrošināms veselības
aprūpes pakalpojums, un analīzes veikšana par
gaidīšanas rindu uz veselības aprūpes
pakalpojumiem veidošanās iemesliem.

Priekšlikumi

Sagatavoti priekšlikumi
VS

12

30.12.2014.

Izstrādāti priekšlikumi par maksimālo gaidīšanas
laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.

Ē.Miķītis

VAD

Palielināt ambulatoro pakalpojumu pieejamību,
vienlaicīgi izvērtējot dienas stacionārā sniegtos
pakalpojumus (Valdības rīcības plāna
pasākums).

Izvērtējums

Sagatavoti priekšlikumi
VS

11

30.11.2014.

Veikts izvērtējums par dienas stacionārā
sniegtajiem pakalpojumiem un palielināta
ambulatoro pakalpojumu pieejamība.

Ē.Miķītis

VAD

Izvērtēt Psihiatriskās palīdzības likumprojekta
izstrādes nepieciešamību.

Izvērtējums

Sagatavots izvērtējums
sadarbībā ar PVO
ekspertiem un iesniegts
VS

30.12.2014.

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.

A.Jurševica

JN

Veikt situācijas izpēti un analīzi farmācijas
nozares attīstības plāna izstrādei.

Izvērtējums

Veikta situācijas izpēte
un analīze

30.12.2014.

Veicināt farmaceitiskās aprūpes harmonisku
iekļaušanos primārās veselības aprūpes sistēmā un
uzlabot farmaceitiskās aprūpes kvalitāti.

J.Zvejnieks

FD

Jauno politikas iniciatīvu iesniegšana FM un
Pārresoru koordinācijas centrā, plānojot
veselības aprūpes budžeta maksimāli
pieļaujamo izdevumu apjomu 2015.2017.gadam .

Informācija

Apkopoti no iestādēm
saņemtie līdzekļu
pieprasījumi JPI,
iesniegti izvērtēšanai
VAD, SVD un SPN

2

V.Skudra K.Kļaviņa

BID,
SPN

Līdzekļu pieprasījumi
JPI iesniegti
izvērtēšanai ministrijas
vadībai

3

12

3.34.

12

3.35.

3.36.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Informācija par
papildus līdzekļu
pieprasījumu JPI 2015.2017.gadam iesniegta
FM un PKC

30.05.2014.
Informācijas iesniegšana lēmuma pieņemšanai par
(provizoriski
veselības aprūpes budžeta attīstības izdevumu
atbilstoši MK
palielināšanu.
noteiktajam budžeta
sagatavošanas
grafikam)

5

20
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Nr.

Pasākums

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda
aktivitāšu ieviešanai nepieciešamo darbību
nodrošināšana.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Cits

Sagatavotas partnerības
līguma projekta sadaļas

8

30.08.2014.

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

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

Cits

Sagatavotas darbības
programmas projekta
sadaļas

8

30.08.2014.

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

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

Cits

Izstrādāta Veselības
ministrijas kā ES fondu
atbildīgās iestādes
vadības un kontroles
sistēmu

30.10.2014.

Nodrošināt VM procedūru izstrādi ES fondu 2014.2020.gadam un vadības un kontroles sistēmas
apraksta VM sadaļu

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

Cits

Noturēta publiskā
apspriede ar veselības
nozares biedrībām un
nodibinājumiem par ES
fondu ieguldījumiem
2014.-2020.gadā
veselības nozarē

15.01.2014.

Nodrošināt partneru iesaisti ES fondu ieguldījumu
2014.-2020.gadā veselības jomā plānošanā, lai
nodrošinātu izvērtētu un saskaņotu investīciju
plānošanu

K.Karsa

ESFD (ESFPIUN)

Līgums

VM un CFLA
starpresoru vienošanās
par sadarbību ES
fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda
ietvaros slēgšana

30.10.2014.

Starpresoru vienošanās izstrāde un noslēgšana,
nodrošinot efektīvu sadarbības mehānismu starp
VM un CFLA

I.Baranova

ESFD (ESFPIUN)

3.37.

10

1

10
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Nr.

Pasākums

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca” lielā projekta ieviešana (atbilstoši
Eiropas Savienības Padomes Regulas (EK)
Nr.1083/2006 nosacījumiem)

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)
Procedūras

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Noteikta lielā projekta
vērtēšanas un
uzraudzības kārtība

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

30.03.2014.

Nodrošināta iekšējās normatīvās bāzes
(procedūras) papildināšana, precizēšana, lai
nodrošinātu SIA „Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca” īstenotā lielā projekta
iesnieguma vērtēšanu un ieviešanas uzraudzību.

A.Tomsone
I.Baranova

ESFD (ESFIN,
ESFPIUN)

30.04.2014.

Nodrošināta VSIA „Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca” sagatavotā lielā projekta
pieteikuma izvērtēšana un virzība iesniegšanai un
apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

12

30.12.2014.

Nodrošināt projektu uzraudzību saskaņā ar
Veselības ministrijas 2013.gada 5.novembra
rīkojumu Nr. 211 apstiprinātās procedūru „Eiropas
Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas
perioda projektu īstenošanas kontrole”.

A.Tomsone
N.Hamandikova

ESFD (ESFIN,
ESFPIUN)

12

30.12.2014.

Sabiedrības informēšanas sadarbībā ar NVD un
SPKC, lai uzlabotu vēža skrīninga atsaucības
rādītājus.

O.Šneiders

KN

30.06.2014.

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

O.Šneiders

KN

31.08.2014.

Tiek izvērtēts ārstniecības atbalsta personu saraksts
un to kompetenču noteikšana.

I.Bradovska

VAD (VAON)

31.12.2014.

Precizēta kārtība, lai sagatavotu darbam
medikamentu nodrošinājuma sistēmu valsts
apdraudējuma gadījumā

B.Kleina

VAD (VAON)

31.03.2014.

Noteikti pasākumi, lai nodrošinātu neatliekamās
palīdzības slimnīcu darbu elektronerģijas krīzes
situācijā.

B.Kleina

VAD (VAON)

3

3.38.
Cits

Nodrošināta Lielā
projekta virzība
iesniegšanai Eiropas
Komisijā

ES fondu projektu funkcionālās pārbaudes

Cits

Veiktas 8 projektu
funkcionālās pārbaudes

Sabiedrības izglītošanas kampaņa par vēža
profilakses nozīmīgumu.

Cits

Nodrošināta
sabiedrības
informēšana

6

Veselības ministrijas 2013.gada publiskā
pārskata sagatavošana.

Cits

Izstrādāts projekts

5

Apstiprināts VM

6

4

3.39.

3.40.

3.41.

3.42.

3.43.

3.44.

Izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par
ārstniecības atbalsta personu kompetenci
veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, kā arī
šo personu teorētisko un praktisko zināšanu
apjoma noteikšanu Ministru kabineta
noteikumos.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461
"Noteikumi par neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas
pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma
sistēmas sagatavošanu un darbu valsts
apdraudējuma gadījumā".
Izsrtrādār rīcības plānu trūkumu novēršanai, lai
nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu
darbu elektroenerģijas krīzes situācijā.

Cits

Priekšlikumi valsts
sekretāram

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

Cits

Sadarbībā ar
iesaistītajām
institūcijām izstrādāts
projekts

8

12

3
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Nr.

Pasākums
Izsrtrādār rīcības plānu trūkumu novēršanai, lai
nodrošinātu neatliekamās palīdzības slimnīcu
darbu elektroenerģijas krīzes situācijā.

3.44.

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)
likumprojekts,
MK noteikumi,
Cits
Sadarbībā ar
3
31.03.2014.
informatīvais
iesaistītajām
ziņojums)
institūcijām izstrādāts
projekts
Informācija iesniegta
VK

4

30.04.2014.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs
Noteikti pasākumi, lai nodrošinātu neatliekamās
palīdzības slimnīcu darbu elektronerģijas krīzes
situācijā.

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

B.Kleina

VAD (VAON)
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Nr.

Darbības
virziens Nr.4

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Plāns

4.1.

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

MK noteikumi

Iekšējās kontroles
sistēmas
pašnovērtējums

10

Plāna izstrāde un
apstiprināšana ar VS
rīkojumu

11

Izstrādāts projekts

4

Publiskā apspriešana

4

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

Departaments, nodaļa

30.11.2014.

Uzlabot VM iekšējās kontroles sistēmas darbību,
balstoties uz pašnovērtējuma rezultātiem.

Z.Valtere

AKN

01.07.2014.

Pasākuma izpilde uzsākta 2013.gadā, lai
ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta
personām atvieglotu prasības reģistrācijai un
pārreģistrācijai un samazinātu tā radītais
administratīvais slogs. Tāpat ar pasākuma
īstenošanu tiks nodrošināta ārstniecības personu
identifikatora ieviešana, kas nodrošinās personas
koda nepubliskošanu. Pasākuma izpilde izriet arī
no Pasākumu plāna administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevuma Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5.

I.Bradovska

VAD (VAON)

30.09.2014.

Pasākums izriet no Pasākumu plāna administratīvā
sloga samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevuma: Nr.6, Nr.7 un Nr.8

I.Bradovska

VAD (VAON)

01.10.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevumam pārskatītas prasības attiecībā uz
medicīniskajām ierīcēm Ministru Kabineta
2005.gada 2.augusta noteikumos Nr. 581.

J.Zvejnieks

FD

7

4.2.

4.4.

Atbildīgā
amatpersona

Paaugstināt iestādes darbības efektivitāti, tai skaitā mazinot administratīvo slogu un nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu
Iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanas plāna
izstrāde.

4.3.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

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

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

MK noteikumi

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

6

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

7

Apstiprināts MK

9

Izstrādāts projekts

6

Publiskā apspriešana

7

Izsludināts VSS

8

Apstiprināts MK

10
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Nr.

4.5.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā
izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju
apstiprināšanas un jaunu medicīnisko
tehnoloģiju ieviešanas kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

Grozījumi 2013.gada 17.septembra Ministru
kabineta noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis".

MK noteikumu
grozījumi

Grozījumi 2004.gada 24.augusta Ministru
kabineta noteikumu Nr.740 „Noteikumi par
stipendijām”.

MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

4

Publiskā apspriešana

5

Izsludināts VSS

Izsludināts VSS

Pasākums izriet no Pasākumu plānā administratīvā
sloga samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā dotā uzdevuma Nr.17. Nr.18 un Nr.19.

I.Bradovska

VAD (VAON)

31.05.2014.

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.

Ā.Kasparāns

BID

01.07.2014

Atbilstoši Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas
grafikā uzdotajam, Veselības ministrija ir
izvērtējusi MK noteikumos Nr.740 iekļautās
normas par stipendiju noteikšanas kārtību, kā arī
sanāksmē vienojusies ar IZM, ka ir nepieciešamas
izmaiņas ārējā normatīvā aktā, iestrādājot
precizējošus norādījumus par nosacījumiem, kuri ir
iekļaujami Augstākās izglītības iestāde
apstiprinātajā stipendiju piešķiršanas nolikumā
(stipendiju piešķiršanas reglamentācija iestādē,
stipendiju fonda sadale pa studiju programmām un
studiju gadiem, kā arī stipendiju piešķiršanas
komisijas izveide un tās sastāvs). Tā kā IZM
norādīja, ka viņu ierobežotās kapacitātes dēļ šādus
grozījumus 2014.gadā nevarēs veikt, VM apņēmās
pati veikt grozījumus, lai pilnībā izpildītu VK
ieteikumu.

A.Strazdiņa

BID

5

4.6.

4.7.

Apstiprināts MK

Departaments, nodaļa

10
2

Apstiprināts MK

Izsludināts VSS

Atbildīgā
amatpersona

01.10.2014.

6

Apstiprināts MK

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

3

6
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Nr.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

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

MK noteikumu
grozījumi

Apstiprināti MK

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

MK noteikumu
grozījumi

Izstrādāts projekts

5

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

6

12

Apstiprināts MK
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās
darbības licencēšana".

MK noteikumu
grozījumi

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

A.Tomsone

ESFD (ESFIN)

30.12.2014.

Nodrošināt MK 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. Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.44,
MK noteikumos Nr.642, MK noteikumos Nr.353.

30.12.2014.

Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību paralēli
importētām zālēm, pasta sūtījumos; ES logo
ieviešana interneta aptiekās (pēc EK īstenošanas
lēmuma pieņemšanas).

I.Mača

FD

30.12.2014.

Pastiprināt zāļu aprites uzraudzību un licencēto
personu pienākumus

I.Mača

FD

30.12.2014.

Lai konkretizētu Zāļu valsts aģentūras, kā arī
ārstniecības personas, farmaceita un pacienta
pienākumus saistībā ar ziņojumu iesniegšanu par
zāļu blakusparādību - kaitīgu un nevēlamu
organisma reakciju, ko izraisījusi zāļu lietošana.
Ziņojuma formas precizējums ātrāk palīdzēs
identificēt riska grupas zāles un sekmēs ātrāku zāļu
blakusparādības izvērtējuma uzsākšanu.

I.Mača

FD

30.07.2014.

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

S.Riekstiņa

FD

4.8.

4.9.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

10

Izstrādāts projekts

6

Publiskā apspriešana

7

Izsludināts VSS

7

4.10.

Apstiprināts MK
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
22.janvāra noteikumos Nr.47
"Farmakovigilances kārtība".

MK noteikumu
grozījumi

4.11.

Izstrādāts projekts

10
4

Publiskā apspriešana

5

Izsludināts VSS

5

Apstiprināts MK

4.12.

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu
reklamēšanas kārtība un kārtībā, kādā zāļu
ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu
paraugus"(VSS-13).

MK noteikumu
grozījumi

8

Publiskā apspriešana

1

Izsludināts VSS

1

Apstiprināts MK

7
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Nr.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Pasākums

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas
un izvešanas kārtība".

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

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

MK noteikumu
grozījumi

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izstrādāts projekts

9

Izsludināts VSS

10

Apstiprināts MK

12

Izstrādāts projekts

5

Publiskā apspriešana

6

Izsludināts VSS

6

Apstiprināts MK

11
11

Sagatavot informatīvo ziņojumu par Pasākumu
plānā administratīvā sloga samazināšanai un
administratīvo procedūru vienkāršošanai
veselības aprūpes pakalpojumu jomā iekļauto
pasākumu izpildi

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts MK

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

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja, finansiālajiem un darbības rādītājiem
2013.gadā, pārvaldot valsts kapitālu”
sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK un
publicēts ministrijas
mājas lapā

3

9

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

30.12.2014.

Lai precizētu kompetento iestāžu pienākumus
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
2008.gada 9. jūlija Regulai 765/2008, ar ko nosaka
akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības
attiecībā uz produktu tirdzniecību.

I.Mača

FD

30.12.2014.

Veicināt kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču
pieejamību pacientiem ar hroniskām un smagām
slimībām. Vienkāršotas administratīvās procedūras
kompensējamo zāļu cenu noteikšanai.

D.Arāja

FD

01.11.2014.

Sagatavots un iesniegts informatīvais ziņojums par
Pasākumu plānā administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā iekļauto pasākumu izpildi.

E.Podviženko
M.Petroviča
I.Bradovska
J.Zvejnieks

SPN
VAD (PVAN)
VAD (VAON)
FD

01.03.2014.

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

01.09.2014.

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 2013.gadā.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID
ESFD (ESFIN)
SPN
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Nr.

4.18.

4.19.

4.20.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Informatīvā ziņojuma „Par kapitālsabiedrību,
kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu
turētāja, finansiālo un darbības rādītāju plānu
2015.gadam, pārvaldot valsts kapitālu”
sagatavošana.

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts VK un
publicēts ministrijas
mājas lapā

12

30.12.2014.

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 2015.gadam.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID,
ESFD (ESFIN),
SPN

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

Iesniegts zināšanai MK

12

30.12.2014.

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

L.Roze

BID

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

Informatīvais
ziņojums

Divi informatīvie
ziņojumi iesniegti VK
un publicēti VM mājas
lapā

12

30.12.2014.

Izpildīta Likuma par budžetu un finanšu vadību
30`.panta I daļas prasība un sagatavoti informatīvie
ziņojumi par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izvirzīto
rezultatīvo un finansiālo rādītāju izpildi 2013.gadā
un plānu 2014.gadā.

K.Karpovs
A.Rengarte
K.Kļaviņa

BID
ESFD (ESFIN)
SPN

9
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Veselības ministrijas 2014.gada darba plāns

Nr.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Izvērtēt iespēju noteikt, kurām institūcijām
ārstniecības iestādes informāciju var sniegt par
maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām
bezmaksas. Veicamais pasākums neskars to
statistiku, kura tiek nodrošināta saskaņā ar
Valsts statistiskās informācijas programmu.

Izvērtējums

Veikts izvērtējums un
sagatavoti priekšlikumi
VS

Izvērtēta iespēja samazināt audu un orgānu
ieguves un uzglabāšanas centra, ārstniecības
iestāžu asins kabineta un asins sagatavošanas
nodaļas atbilstības novērtēšanas ZVA maksas
pakalpojuma cenu.

Izvērtējums

Veikts izvērtējums un
sagatavoti priekšlikumi
VS

Veikt auditēto institūciju un struktūrvienību
aptauju.

Cits

Izstrādāti priekšlikumi

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

Iesniegts zināšanai MK

Stratēģiju un biznesa plānu vērtēšana atbilstoši
kapitālsabiedrību faktiskajiem darbības
rezultātiem.

Cits

Ceturkšņa operatīvo
budžeta atskaišu
izvērtēšana un analīze

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

01.07.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevumam izvērtēta iespēja noteikt, kurām
institūcijām ārstniecības iestādes informāciju var
sniegt par maksu noteikta tarifa ietvaros un kurām
bezmaksas.

E.Podviženko

SPN

01.09.2014.

Atbilstoši Pasākumu plāna administratīvā sloga
samazināšanai un administratīvo procedūru
vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu
jomā uzdevumam izvērtēta iespēja samazināt
pasākumā minētā ZVA maksas pakalpojuma cenu.

Ā.Kasparāns
A.Valdmane
I.Bradovska

BID
VAD
(ĀKN, VAON)

30.06.2014.

Iegūt viedokli. Izstrādāti priekšlikumi iekšējā
audita funkcijas pilnveide.

S.Zaharāne

AKN

12

30.12.2014.

Papildus finanšu resursu piesaiste veselības
nozarei.

I.Andersone
E.Praudiņa

BID

12

30.12.2014.

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

A.Rengarte

ESDF (ESFIN)

7

6

Stratēģiju un biznesa
plānu aktualizācijas
nodrošināšana

5

31.05.2014.

Priekšlikumu
sagatavošana
kapitālsabiedrību
uzraudzības procesa
pilnveidei

6

30.06.2014.
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Nr.

Darbības
virziens Nr.5

Pasākums

Dokumenta
veids (politikas
plānošanas
dokuments,
likumprojekts,
MK noteikumi,
informatīvais
ziņojums)

MK noteikumi

5.1.

5.3.

5.4.

Pasākuma mērķis un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgā
amatpersona

Departaments, nodaļa

Izstrādāt darbības programmu veselības nozarei Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises nodrošināšanai
Sagatavot parakstīšanai Eiropas Komisijas un
ES dalībvalstu Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā
iepirkuma nolīgumu.

5.2.

Izpildes termiņš (mēneši, gala termiņš)

Eiropas Komisijas un
ES dalībvalstu
Medicīnisko
pretlīdzekļu kopīgais
iepirkuma nolīgums
iesniegts
apstiprināšanai MK

Latvijas prezidentūras ES Padomē triju valstu
(trio) 18 mēnešu darba programmas veselības
daļas precizēšana un galīgās versijas
sagatavošana un iesniegšana Latvijas
prezidentūras ES Padomē Sekretariātam.

Cits

Sagatavota
Prezidentūras Trio
darba programmas
veselības sadaļas galīgā
versija un iesniegta
Latvijas prezidentūras
ES Padomē
Sekretariātam

Latvijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu
darba programmas veselības daļas sagatavošana
un iesniegšana Latvijas prezidentūras ES
Padomē Sekretariātam, t.sk. Latvijā notiekošo
Veselības ministrijas kompetencē esošo
prezidentūras pasākumu kalendāra
sagatavošana.

Cits

Sagatavots
Prezidentūras sešu
mēnešu darba
programmas veselības
sadaļas projekts, t.sk.
Latvijā notiekošo VM
kompetencē esošo
prezidentūras
pasākumu kalendārs

Latvijas prezidentūras ES Padomē budžeta
veselības sadaļas projekta sagatavošana.

Cits

Sagatavota
Prezidentūras budžeta
veselības sadaļa

Sagatavoja:
Stratēģiskās plānošanas nodaļas vecākā referente

12

5

9

10

30.12.2014.

Tiek stiprināta Līgumslēdzēju pušu pirktspēja un
nodrošināta taisnīga pieeja medicīniskiem
pretlīdzekļiem, ko izmanto nopietnu pārrobežu
veselības apdraudējumu gadījumos.

L.Pauliņš

ELSSD

31.05.2014.

Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē
Veselības ministrijas kompetencē esošo jautājumu
iekļaušana prezidentūras 18 mēnešu darba
programmā. Trio 18 mēnešu darba programma
jāapstiprina ES Vispārējo lietu padomē 2014.gada
jūnijā.

A.Raboviča

ELSSD

30.09.2014.

Nodrošināta Latvijas prezidentūras ES Padomē
Veselības ministrijas kompetence esošo pasākumu
operatīva sagatavošanās un norise, kā arī Veselības
ministrijas kompetencē esošo jautājumu iekļaušana
prezidentūras sešu mēnešu darba programmā.
Latvijas prezidentūras sešu mēnešu darba
programma jāapstiprina MK 2014.gada septembrī,
lai 2014.gada novembrī un decembrī ar to varētu
iepazīstināt ES institūcijas un dalībvalstis.

A.Raboviča

ELSSD

30.10.2014.

Nodrošināts Latvijas prezidentūras ES Padomē
Veselības ministrijas kompetencē esošo aktivitāšu
finansējums.

A.Raboviča

ELSSD

E.Podviženko

