Nr.
p.k.

1
1.

Pasākums

Īss pasākuma pamatojums (atsauce uz VRP
DAUK Nr.
uzdevumu, VK ieteikums (revīzijas nosaukums,
dat.,nr., lēmums), politikas plānošanas dokuments
(nosaukums), MP rezolūcija, MK sēdes
protokollēmums (dat., nr.,§) u.c.

2
Valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

3

1.1

Izstrādāts un iesniegts EM apstiprināšanai medicīnas eksporta Rīcības plāns veselības aprūpes eksporta
pakalpojumu stratēģisko tirgu saraksts
pakalpojumu jomas attīstībai
2019.-2023.gadam 2.3.uzdevums

1.2.

Veikts pētījums "Latvijas iedzīvotāju uzskati par veselības
aprūpi" (tai skaitā e-veselību)

Valdības rīcības plāna 145.1.pasākums

1.3.

Organizēt ministrijas darbinieku kopsapulci trīs reizes gadā,
informējot par aktualitātēm, plānotajām reformām

VM darbības stratēģija 2019.-2021. gadam
(2.virsmērķis, 3. darbības virziens, 3.2.mērķis)

1.4.

Dokumenta veids
(MK noteikumi,
likumprojekts,
PPD)

4

Sākotnēji noteiktais izpildes termiņš
(dd.mm.ggg.)

5

Plānotais/koriģētais izpildes termiņš
(dd.mm.ggg.) un starptermiņi

6

7

Pasākuma mērķis
un tā rezultatīvais rādītājs

Atbildīgais par
pasākuma
izpildi (galvenais
atbildīgais pasvītrots)

8

9

Cits

01.09.2020.

01.09.2020.

Nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu valsts atbalsu medicīnas tūrisma stratēģiskajos tirgos.

A. Vaļuliene

Nav

Cits

1) 31.05.2020.
2) 31.12.2020.

1) 31.05.2020.
2) 31.12.2020.

Noskaidrota sabiedrības apmierinātība ar veselības aprūpi, tai skaitā e-veselību.

A. Vaļuliene

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Noorganizētas VM ministrijas darbinieku kopsapulces.

A. Vaļuliene

Iesniegt Finanšu ministrijā izvērtējumu par iespēju efektivizēt MK 20.08.2019. prot.Nr.35, 26.paragraf. 38.punkts
nozaru muzeju darbību, tai skaitā centralizējot atbalsta
funkcijas un veicinot apmeklētāju interesi, aktualizējot
ekspozīcijas un popularizējot muzeju darbību.

Nav

Cits

19.05.2020.

19.05.2020.

Veselības ministrijai līdz 2020. gada 19. maijam iesniegt Finanšu ministrijā izvērtējumu par iespēju
efektivizēt nozaru muzeju darbību, tai skaitā centralizējot atbalsta funkcijas un veicinot apmeklētāju interesi,
aktualizējot ekspozīcijas un popularizējot muzeju darbību.

A. Vaļuliene

1.5.

Pēc LEAN trenera apmācības - izveidot tālāku treneru
VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
apmācības programmas un LEAN ieviešanas programmu VM (2.virsmērķis, 3. darbības virziens, 3.1.mērķis)

Nav

Cits

31.12.2020.

31.12.2020.

Ieviest aktīvu plānošanas un problēmu risināšanas kultūru, izveidojot ziņošanas un informācijas apmaiņas
L.Romanovska
sistēmu par identificētajām probēmām un veiktajiem uzlabojumiem darba efektivitātes palielināšanai. Mērķis ir
sasniegt vismaz 100 darbinieku ziņojumus, no kuriem vismaz 10 tiktu realizēti līdz 31.12.2020.

2.

Politikas koordinācijas nodaļa (PKN)

2.1.

Izstrādāt Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.2027.gadam

MK 20.08.2019. 35.prot. 19.paragr. "Informatīvais
ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda,
Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda
ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"

Nav

Politikas plānošanas Iesniegts MK - 30.06.2020.
dokuments

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 05.05.2020.
3) izsludināts VSS - 04.06.2020.
4) iesniegts MK - 30.09.2020.

Izstrādātas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, pamatojoties uz Latvijas Nacionālajā
attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem veselības aprūpē un
sabiedrības veselībā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un citiem Latvijas attīstības plānošanas
dokumentiem, kā arī ES politikas plānošanas dokumentiem.

2.2.

Izstrādāt Biobanku likumprojektu

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

1) nodots apspriešanā - 01.10.2019.
2) izsludināts VSS - 30.12.2019.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Izstrādāts normatīvais regulējums cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu ieguvei, apstrādei, uzglabāšanai
- 30.05.2020.
biobankā, izmantošanai turpmākiem zinātniskiem pētījumiem.
2) izsludināts VSS - 30.09.2020.

2.3.

Izstrādāt grozījumus MK 01.11.2011. noteikumos Nr.850
"Nacionālā veselības dienesta nolikums" (VSS-1263)

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

Iesniegts MK - 01.10.2019.

Iesniegts MK - 30.04.2020.

Veikti grozījumi MK 01.11.2011.noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" nosakot, ka
NVD uztur starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu.

2.4.

Izstrādāt grozījumus MK 11.03.2014. noteikumos Nr.134
"Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko
informācijas sistēmu"

1)Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu
plāns 2019.–2022.gadam (4.10.1. pasākums)
2)Pacientu tiesību likuma pārejas noteikumu
5.punkts.
3)Likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību
un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"
pārejas noteikumu 6. un 8.punkts.

Nav

MK noteikumu
grozījumi

1)izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.10.2019.
2)izsludināts VSS - 30.12.2019.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 30.03.2020.
2) izsludināts VSS - 30.04.2020.
3) iesniegts MK - 07.07.2020.

1. Izstrādāts regulējums, kas nosaka, ka darba devējam VID EDS ir pieejama informācija par darbiniekam
E.Zača
atvērtu darbnespējas lapu.
2. Izstrādāts regulējums nākotnes pilnvarojuma ierakstam e-veselībā no 2021.gada 1.janvāra.
3. Izstrādāts regulējums par atzīmes veikšanu e-veselības sistēmā par ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu
pēc nāves, tostarp tiesības norādīt to izmantošanas mērķi (e-veselībā no 2021.gada februāra).
4. Izstrādāts regulējums par atzīmes izdarīšanu veselības informācijas sistēmā par aizliegumu vai atļauju veikt
patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju).

2.5.

Iesniegts MK informatīvo ziņojumu par e-veselības ERAF
projektu ieviešanas termiņa pagarināšanu

VM iniciatīva saskaņā ar MK 17.11.2015.noteikumu Nav
Nr.653 14.punktu.

Informatīvais
ziņojums

31.03.2020.

Iesniegts MK - 31.03.2020.

MK iesniegts informatīvais ziņojums par e-veselības ERAF projektu ieviešanas termiņa pagarināšanu.

L.Boltāne

2.6.

Iesniegt informācija par Valdības rīcības plānā iekļauto
pasākumu izpildi

MK 07.05.2019. rīkojums Nr.210 (5.punkts)

Nav

Cits

01.02.2020.
01.08.2020.

01.02.2020.
01.08.2020.

Pārresoru koordinācijas centrā iesniegta informācija par Valdības rīcības plānā iekļauto pasākumu izpildi.

K.Šica

2.7.

Izstrādāti grozījumi MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumos
Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

17.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Precizēta medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība attiecībā uz elektroniskajiem medicīnikskajiem
- 01.09.2020.
dokumentiem.
2) izsludināts VSS - 29.10.2020.
3) iesniegts MK - 17.12.2020.

E.Zača

K.Šica

E.Zača
L.Boltāne
R.Osis
A.Bless
G.Jermacāne
K.Šica

2.8.

Īstenot pilotprojektu veselības aprūpes jomas korupcijas risku
novēršanai (pateicības dāvanas), iesaistot veselības jomas
pārstāvjus un iedzīvotājus, kuri saņem veselības aprūpes
pakalpojumus, izmantojot publiskā sektora inovācijas un
uzvedības izpētes metodes

Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības
rīcības plāns 2020.-2021.gadam (5. un
6.apņemšanās)
(apstiprināts ar MK 11.02.2020. rīkojumu Nr.54)

Nav

Cits

30.12.2021.

30.05.2020.Apzināts nepieciešamais
finansējums

Veselības ministrija 2020. gadā nosaka pilotprojektā iecerētos pasākumus un tos, kuriem ir nepieciešams
papildu finansējums. Jautājums par Veselības ministrijai nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu
pilotprojekta īstenošanai 2021. gadā skatāms 2021. gada budžeta sagatavošanas procesā.

L.Boltāne
O.Šneiders
K.Šica

3.

Sabiedrības veselības departaments, Vides veselības nodaļa (SVD,VVN)

3.1.

Izstrādāt MK noteikumus "Cilvēka imūndeficīta vīrusa
infekcijas (HIV) izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu
personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā
kārtība"

Nepieciešams aktualizēt novecojušas normas

Nav

MK noteikumi

01.09.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2020
2) nodots apspriešanā - 01.04.2020
3) izsludināts VSS - 01.05.2020
4) iesniegts MK - 01.09.2020.

Precizēta kārtība HIV ekprestestu veikšanai, diagnostikai, ārstēšanai un uzraudzībai atbilstoši mūsdienu labās
prakses piemēriem un zinātniekajiem pierādījumiem, precizētas institūciju kompetences.

L. Sprudzāne

3.2.

Izstrādāt grozījumus MK 2006.gada 19.septembra
noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās
medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un
medicīniskās novērošanas kārtība"

Noteikumus nepieciešams harmonizēt ar
jaunizstrādātajiem MK noteikumiem "Cilvēka
imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) izplatības
ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS
slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.12.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.05.2020
2) nodots apspriešanā - 01.07.2020
3) izsludināts VSS - 01.10.2020
4) iesniegts MK - 01.12.2020.

Precizēta kārtība HIV inficēto personu kontaktpersonu izmeklēšanai.

L. Sprudzāne

3.3.

Izstrādāt MK noteikumus par veselības pārbaudes apjomu pie MK 16.08.2016. prot. Nr.39 41.§ 2.punkts
personas ievietošanas atskurbtuvē un epidemioloģiskās
drošības un higiēnas prasībām personu atskurbināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai

2016-UZD-2054

MK noteikumi

31.03.2019.

Uzdevuma izpilde ir atkarīga no VARAM
informatīvā ziņojuma "Par atskurbināšanas
pakalpojuma attīstību pašvaldībās un
turpmāko rīcību šajā jomā (izsludināts VSS
- 02.05.2019., VSS prot. Nr. 17 27. §
(VSS-377) virzības

2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās I. Liepiņa
attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt normatīvo aktu projektus par veselības
pārbaudes apjomu pie personas ievietošanas atskurbtuvē un epidemioloģiskās drošības un higiēnas prasībām
personu atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā līdz
2017.gada 30.decembrim.

3.4.

Izstrādāt grozījumus MK 2013.gada 17.septembra
noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu" (VSS-1208)

MK un LPS vienošanās un domstarpības par vidēja
termiņa 2020.-2022.gadam budžeta ietvaru

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.03.2020.

1) starpinstitūciju saskaņošana 01.02.2020.
2) iesniegts MK - 01.03.2020.

Nodrošinātas mūsdienām atbilstošas prasības pirmskolas izglītības iestādēm.

A. Segliņa

3.5.

Izstrādāt grozījumus MK 2002.gada 27.decembra noteikumos MK un LPS vienošanās un domstarpības par vidēja
Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno
termiņa 2020.-2022.gadam budžeta ietvaru
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās
vidējās izglītības programmas" (VSS-1172)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.05.2020.

1) starpinstitūciju saskaņošana 01.03.2020.
2) iesniegts MK - 01.05.2020.

Nodrošinātas mūsdienām atbilstošas prasības izglītības iestādēm.

D. Būmane

3.6.

Izstrādāt grozījumus MK 1999.gada 5.janvāra noteikumos
Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"

Lai papildinātu un precizētu infekcijas slimību un
metožu sarakstu apstiprinošajai testēšanai, tai skaitā
nodrošinātu efektīvāku asins donoru skrīningu

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.06.2020.

1) iesniegts VSS - 01.03.2020.
2) iesniegts MK - 01.06.2020.

Precizēta kārtība infekcijas slimību diagnostikai tai skaitaā asins donoriem un grūtniecēm.

I. Liepiņa

3.7.

Izstrādāt grozījumus MK 2000.gada 26.septembra
noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi"

Izvērtētas iespējas ieviest grūtnieču vakcināicju pret
garo klepu, pārskatīt novecojušas prasības

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.12.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.09.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.10.2020.
3) izsludināts VSS - 01.12.2020.

Ieviestas jaunākās Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas vakcinācijas nodrošināšanai.

I. Liepiņa

3.8.

Izstrādāt grozījumus MK 2017.gada 7.marta noteikumos
Nr.125 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē
nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās
drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās
references laboratorijas tiesībām un pienākumiem"

Nepieciešams pielāgot normas Nacionālās references Nav
laboratorijas darbībai atbilstoši jaunākajā metodēm

MK noteikumu
grozījumi

01.12.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.06.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.07.2020.
3) izsludināts VSS - 01.10.2020.
4) iesniegts MK - 01.12.2020.

Precizētas Nacionālās references laboratorijas funkcijas.

A. Segliņa

3.9.

Izstrādāt grozījumus MK 2013.gada 2.jūlija noteikumos
Nepieciešams pielāgot normas šodienas situācijai
Nr.354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas
kārtība"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.08.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.03.2020.
3) izsludināts VSS - 01.05.2020.
4) iesniegts MK - 01.08.2020.

Precizētas VI funkcijas kosmētikas līdzekļu drošuma uzraudzībai.

A. Segliņa

3.10.

Izstrādāt MK noteikumus "Higiēnas prasības publiskas
lietošanas baseiniem un pirtīm" (VSS-1130)

Nepieciešams aktualizēt novecojušas tiesību normas Nav

MK noteikumi

01.09.2020.

3) nodots 5 dienu strapinstitūciju
saskaņošanai - 01.03.2020
4) iesniegts MK - 01.09.2020.

Nodrošinātas mūsdienām atbilstošas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem un pirtīna, mazināts
administratīvais slogs, apvienojot divus normatīvos aktus vienā dokumentā.

A. Segliņa

3.11.

Īstenot EK Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRSS)
projektu "Antimikrobiālās rezistences "Vienas veselības"
politikas ieviešanas pilnveidošanai"

Nepieciešams uzlabot AMR ierobežošanas politikas
ieviešanu, uzlabojot sadarbību strap veselības un
veterināro sektoru

Rekomendācijas
starpinstitūciju
sadarbības
mehānisma
uzlabošanai

Atkarīgs no projekta norises grafika
(plānotais projekta noslēgums
2021.gada decembris)

Atkarīgs no projekta norises grafika
(plānotais projekta noslēgums 2021.gada
decembris)

Izstrādātas rekomendācijas Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas komisijas efektīvākam darbam, mācību J. Feldmane
programmas veselības aprūpes speciālistiem un veterinārā sektora speciālistiem par atbildīgas un piesardzīgas
antibiotiku lietošanas principu ieviešanu, metodika šo mācību ieviešanai, veikta pārstāvju apmācība ("training
of trainers”) un mācību materiālu pilotēšana, organizējot seminārus ārstniecības personām un veterinārārstiem.

4.

Sabiedrības veselības departaments, Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa (SVD, VVAPN)

Nav

4.1.

Izstrādāt veselīga uztura ieteikumus pacientiem ar dažādām
hroniskām neinfekcijas slimībām

VM iniciatīva

VM ieteikumi

01.12.2020.

01.12.2020.

Izstrādāti uztura ieteikumi pacientiem ar dažādām hroniskām neinfekcijas slimībām.

L.Piķele

4.2.

Nodrošināt dalību EK vienotajā rīcības projektā par uz
bērniem vērstas pārtikas produktu ar augstu sāls, cukura un
tauku daudzumu reklāmas ierobežojumiem

Uztura padomes 16.10.2019. sēdes lēmums atbalstīt Nav
VM iesaistīšanos vienotajā rīcības projektā sadarbībā
ar SPKC

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Nodrošināta dalība EK vienotās rīcības projektā par uz bērniem vērstas pārtikas produktu ar augstu sāls,
cukura un tauku daudzumu reklāmas ierobežojumiem. Nodrošināta VM līdzdalība grozījumu Audiovizuālo
mediju pakalpojumu direktīvas pārņemšanā Latvijas likumdošanā.

L.Piķele

4.3.

Pārskatīt un aktualizēt veselīga uztura ieteikumus
pieagušajiem

VM iniciatīva

VM ieteikumi

01.10.2020.

01.10.2020.

Aktualizēti veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.

L.Piķele

4.4.

Aktualizēt un iesniegt MK informatīvo ziņojumu “Par valsts
piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības
programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu
kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu”

MK 23.01.2018. “Par Ministru kabineta 2015.gada Nav
11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§)
"Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206
"Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai"""
7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti
zaudējušu” (Prot. Nr.5, 21.§. TA-2470) 2.punkts.

Informatīvais
ziņojums

01.06.2020.

Iesniegts MK - 01.06.2020.

Aktualizēts un iesniegts MK informatīvais ziņojums par iespējamajiem risinājumiem jautājumā par valsts
piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno
pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu
ēdienu.

M.Saka
L.Piķele

4.5.

Izstrādāt plāna projektu "Alkoholisko dzērienu patēriņa
mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns
2020.–2022.gadam" un iesniegt izskatīšanai MK

Saskaņā ar "Sabiedrības veselības pamatnostādnes
Nav
2014.-2020.gadam"';
VSS 19.12.2019. 48.prot., 29.paragrāfs, VSS-1268.

Politikas plānošanas 01.06.2020.
dokuments

Iesniegts MK - 01.06.2020.

Izstrādāta un MK apstiprināta alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas
politika turpmākajam periodam.

S.Lazdiņa

4.6.

Pilnveidot normatīvo regulējumu par kontrolei pakļautām
narkotiskajām un psihotropajām vielām

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

30.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Veikti grozījumi "Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā" un
- 15.09.2020.
likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību".
2) izsludināts VSS - 12.11.2020.
3) iesniegts MK - 30.12.2020.

D.Muravska

4.7.

Izstrādāt grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā
stāšanās un piemērošanas kārtību”

Grozījumi likumā tiek veikti, lai ar SPKC lēmumu
pagaidu aizliegumā esošajām jaunajām
psihoaktīvajām vielām noteiktu apmērus, sākot ar
kuriem daudzumi tiek uzskatīti par nelieliem un
lieliem

Nav

Likumprojekts

07.05.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Izstrādāti un Saeimā apstiprināti grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas
- 02.03.2020.
kārtību”.
2) izsludināts VSS - 19.03.2020.
3) iesniegts MK - 14.05.2020.

D.Muravska

4.8.

Izstrādāt grozījumus MK noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Grozījumi noteikumos tiek veikti, lai ar SPKC
Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām lēmumu pagaidu aizliegumā esošās jaunās
vielām un prekursoriem" un iesniegt apstiprināšanai MK
psihoaktīvās vielas pakļautu kontrolei

Nav

MK noteikumi

14.07.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi noteikumos Nr.847.
- 15.06.2020.
2) izsludināts VSS - 02.07.2020.
3) iesniegts MK - 10.08.2020.

D.Muravska

4.9.

Izstrādāt MK noteikumus "Elektronisko smēķēšanas ierīču
uzpildes mehānisma tehniskie standarti"

MK noteikumi

31.07.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Izstrādāts MK noteikumu projekts "Elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes mehānisma tehniskie standarti"
- 14.02.2020.
un iesniegts izskatīšanai MK.
2) izsludināts VSS - 16.04.2020.
3) iesniegts MK - 01.07.2020.

L.Voitkeviča

4.10.

Izstrādāt grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas VM iniciatīva
produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu
aprites likumā", lai noteiktu regulējumu tabakas
aizstājējproduktiem

Likumprojekts

30.12.2020.

Iesniegts MK -30.12.2020.

Izstrādāts likumprojekts un iesniegts izskatīšanai MK.

S.Lazdiņa

4.11.

Organizēt VM un LPS sarunas, nodrošināt sarunu
protokolēšanu

VM un LPS sarunu 10.08.2020.
protokols

10.08.2020.

Noorganizētas VM un LPS sarunas, veikta sarunu protokolēšana, parakstīts VM un LPS sarunu protokols.

S.Eglāja

5.

Veselības aprūpes departaments, Veselības aprūpes organizācijas nodaļa (VAD, VAON)

5.1.

Ministru kabineta noteikumi par veselības pārbaudi
personām, kuras pretendē uz speciālo atļauju pieejai valsts
noslēpumam

MK noteikumi

Iesniegts MK - 01.05.2020.

Noteiktas medicīniskās pretindikācijas speciālās atļaujas izsniegšanai un kārtība, kādā persona tiek nosūtīta uz I.Kuzma
veselības pārbaudi, veselības pārbaudes veikšanas kārtība, kā arī veselības pārbaudes komisijas darba
organizācija un tā apmaksas kārtību.

Nav

Nav

Saskaņā ar "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas 2019-UZD-708
produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to
šķidrumu aprites likuma" 3.panta piektās daļas 7.
punktu un pārejas noteikumu 12.punktā noteikto un
atbilstoši ministru prezidenta 2019.gada 18.aprīļa
rezolūcijā (Nr.12/2019-JUR-66) uzdotajam

Nav

Saskaņā ar MK 2004.gada 6.jūlija noteikumu Nr.585 Nav
„Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar
pašvaldībām jautājumus, kas skar pašvaldību
intereses” 11.punktu

Likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta 3.2 daļā
dotais deleģējums; 2018-JUR-22.
Valsts sekretāru 2019.gada 10.oktobra sanāksme
(prot. Nr.38 25.§, VSS-1016)

2018-UZD-502

31.12.2018.

5.2.

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta
programmas 2017-2020 atbalstītā projekta “Slimnīcu
sadarbības teritorijas” ietvaros izstrādāt slimnīcu sadarbības
plānu slimnīcu sadarbības modeļa ieviešanai

5.3.

VM iniciatīva

Nav

Cits

Izstrādāts plāns sadarbības modeļa
ieviešanai slimnīcās - 31.12.2019.

Izstrādāts plāns sadarbības modeļa
ieviešanai slimnīcās - 01.06.2020.

Izpildīts reformas plāna uzdevums par slimnīcu sadarbību.

A.Lubiņa

Iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par projekta "Slimnīcu MK 20.08.2019. prot.Nr.35, 26.paragraf. 33.punkts
sadarbības teritorijas" rezultātiem, tai skaitā par
identificētajām problēmām, izstrādātajiem ieteikumiem (par
cik samazināti speciālisti, cik bijušas pārbaudes, vai
slimnīcām ir izmaiņas līmeņos).

Nav

Cits

01.10.2020.

01.10.2020.

Veselības ministrijai līdz 2020.gada 1.oktobrim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par projekta "Slimnīcu A.Lubiņa
sadarbības teritorijas" rezultātiem, tai skaitā par identificētajām problēmām, izstrādātajiem ieteikumiem (par
cik samazināti speciālisti, cik bijušas pārbaudes, vai slimnīcām ir izmaiņas līmeņos).

5.4.

Sagatavots informatīvais ziņojums par tarifiem

Valdības rīcības plāna 144.1.pasākums

Nav

Cits

30.12.2020.

Iesniegts MK - 30.12.2020.

Nodrošināt pakalpojumu tarifu pielāgošanu reālajām izmaksām:
I.Būmane
1) katru gadu noteiktas veselības aprūpes pakalpojumu jomas pārrēķināmajiem tarifiem, pieejamā finansējuma G.Ozoliņa
robežās apstiprināti pārrēķinātie tarifi;
2) pārrēķinātie tarifi un kritēriji, pēc kādiem tiek izvēlēti prioritāri pārrēķināmie tarifi, ir pieejami Nacionālā
veselības dienesta mājaslapā.
3) reizi gadā iesniegts izskatīšanai MK informatīvais ziņojums.

5.5.

Pārskatīt ģimenes ārsta darbības kvalitātes kritērijus saistībā
ar viņa reģistrēto pacientu plūsmu stacionāru uzņemšanas
nodaļās un hospitalizāciju skaitu attiecībā pret vidējo valstī

MK 20.08.2019. prot.Nr.35, 26.paragraf. 32.punkts

Nav

Cits

01.01.2021.

Iesniegts MK - 30.12.2020.

32.Veselības ministrijai līdz 2021.gada 1.janvārim pārskatīt ģimenes ārsta darbības kvalitātes kritērijus
saistībā ar viņa reģistrēto pacientu plūsmu stacionāru uzņemšanas nodaļās un hospitalizāciju skaitu attiecībā
pret vidējo valstī. Izstrādāti grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes
pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

5.6.

Nodefinēts veselības aprūpes pakalpojumu maksimālais
gaidīšanas laiks un izstrādāta vienota metodika rindas uz
veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu veidošanai

Valdības rīcības plāna 137.2.pasākums

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā Izstrādāti grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
- 01.09.2020
organizēšanas un samaksas kārtība", lai noteiktu saprātīgu maksimāli pieļaujamo gaidīšanas laiku valsts
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
3) iesniegts MK - 02.12.2020

5.7.

Pārskatīts un uzlabots esošais primārās aprūpes finansēšanas
modelis

Valdības rīcības plāna 140.1.pasākums

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2020.

30.10.2020.

Tiks noteikti veicamie pasākumi un tiks aprēķināts nepieciešamais finansējums. Izstrādāti grozījumi MK
2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība".

R.Beļikova
G.Ozoliņa

5.8.

Pabeigt slimnīcu atbilstības noteiktajam līmenim 1.
vērtēšanas kārtu un noteikt mazāku diennakti dežurējošo
speciālistu skaitu, vienlaikus paredzot ambulatoro
pakalpojumu nodrošinājumu reģionos.

Valdības rīcības plāna 142.3.pasākums.
Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 01.09.2020
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
3) iesniegts MK - 02.12.2020

Lai sekmētu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju efektivitāti un veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti, pārskatīta slimnīcu atbilstība noteiktajam līmenim, noteikts mazāks diennakti
dežurējošo speciālistu skaits, vienlaikus paredzot ambulatoro pakalpojumu nodrošinājumu reģionos. Veikti
grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un
samaksas kārtība".

I.Būmane

5.9.

Paplašināt centralizēti iepērkamo medikamentu klāstu, lai
efektīvāk izmantotu finanšu līdzekļus

Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 61.punkts

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 01.09.2020
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
3) iesniegts MK - 02.12.2020

Veikti grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes organizācijas un
finansēšanas kārtība”:
1) izstrādāts centralizēti iepērkamo medikamentu saraksts;
2) izstrādāts projekts un iesniegts MK.

1) I.Kaupere
2) I.Būmane

5.10.

Pārskatīt kompensējamo zāļu izrakstīšanas un nosūtījumu uz
izmeklējumiem nosacījumus ģimenes ārstiem, paplašinot
ģimenes ārsta kompetenci

Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 66.punkts

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 01.09.2020
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
3) iesniegts MK - 02.12.2020.

Uzlabot pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu un kompensējamo zāļu saņemšanas iespēju.
Grozījumi MK 31.10.2006. Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompensācijas kārtība” Grozījumi 28.08.2018. MK noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes
organizācijas un finansēšanas kārtība”:
1) veikti grozījumi MK 31.10.2006. Nr.899
2) veikti grozījumi MK 28.08.2018. Nr.555

1) I.Kaupere
2) I.Būmane

5.11.

Piesaistīt primārās veselības aprūpes ārstus kā dežurārstus
slimnīcu uzņemšanas nodaļās, kas varētu veikt pacienta
veselības stāvokļa izvērtēšanu un nepieciešamība sgadījumā
sniegt palīdzību atbilstoši kompetencei

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāti priekšlikumi primārās veselības aprūpes ārstu kā dežurārstus piesaistei slimnīcu uzņemšanas
nodaļās. Pasākuma ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā. Attiecīgi tad tiks
izstrādāti grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība".

I.Būmane

5.12.

Pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus pārejai no bērna
vecuma veselības aprūpes uz pieaugušo vecuma veselības
aprūpi

VM iniciatīva
Plāns reto slimību jomā
2017.-2020. gadam

Nav

Cits

1) 01.07.2020.
2) 01.10.2020.

1) 01.07.2020.
2) 01.10.2020.

Nodrošināta pacientu ar smagām hroniskām slimībām (piemēram, retajām slimībām, onkoloģiskām slimībām
u.c.) kvalitatīvu veselības aprūpes (tai skaitā paliatīvās aprūpes) pēctecību pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas:
1) noorganizēta diskusija;
2) sagatavoti priekšlikumi aprūpes organizācijai;
3) izvērtēt iespēju pacientus ar retajām slimībām atbrīvot no pacientu iemaksas arī pēc 18 gadu vecuma.

I.Būmane
S.Janka

5.13.

Koordinēt stratēģiskā iepirkuma plāna izstrādi

VM iniciatīva

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāts stratēģiskā iepirkuma plāns, kas noteiks, kādus pakalpojumus plānots iepirkt.

I.Būmane

R.Beļikova

I.Kuzma

5.14.

Koordinēt ģimenes ārsta prakses atvērtības atbilstības
izvērtēšanu ar Nacionālā veselības dienesta noslēgtā līguma
nosacījumiem

VM iniciatīva

Nav

Ziņojums

30.10.2020.

30.10.2020.

Veikts izvērtējums (Nacionālā veselības dienesta sagatavots informatīvs ziņojums) grozījumu sagatavošanai
līgumos.

5.15.

Izstrādāt apmaksas nosacījumus ģimenes ārsta komandas
MK 19.06.2019. rīkojums Nr. 299
darbam pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

I.Būmane

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāti priekšlikumi apmaksas nosacījumiem ģimenes ārsta komandas darbam pacientiem ar psihiskiem un R.Beļikova
uzvedības traucējumiem. Pasākuma ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā. Attiecīgi
tad tiks izstrādāti grozījum MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība".

5.16.

Izstrādāt priekšlikumus agrīnās attīstības izvērtējuma bērniem Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības Nav
no 1.5 līdz 3 gadiem ieviešanai primārajā veselības aprūpē.
likumā"

Cits

Izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.11.2020

Izstrādāts projekts un nodots apspriešanā - Izstrādāta ieviešanas kārtība agrīnās attīstības izvērtējuma ieviešanai bērniem no 1.5 līdz 5 gadu vecumam.
01.11.2020
Pasākuma ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā. Attiecīgi tad tiks izstrādāti
grozījum MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un
samaksas kārtība".

5.17.

Attīstīt ambulatoros psihiskās veselības centrus ar
multiprofesionālās komandas iesaisti.

MK 19.06.2019. rīkojums Nr. 299

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāti priekšlikumi multiprofesionālās komandas ambulatoro pakalpojumu apmaksai PNS. Pasākuma
ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā. Attiecīgi tad tiks izstrādāti grozījum MK
2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība".

R.Beļikova

5.18.

Definēt primārās (ilglaicīgā), sekundārās un terciārās
veselības aprūpes pakalpojumu līmeņus psihiatriskā profila
stacionāriem, sasaistot tos ar multiprofesionālās komandas
sastāvu.

MK 19.06.2019. rīkojums Nr. 299

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāti priekšlikumi stacionāro pakalpojumu apmaksai atbilstoši pakalpojumu līmeņiem. Pasākuma
ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā. Attiecīgi tad tiks izstrādāti grozījum MK
2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība".

I.Būmane

6.

Veselības aprūpes departaments, Ārstniecības kvalitātes nodaļa (VAD, ĀKN)

6.1.

Sagatavots projekts grozījumiem Ārstniecības likumā

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.2020.gadam, Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes
pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija.

Nav

Likumprojekts

Izstrādāts projekts - 30.12.2020.

1) izstrādāts projekts - 30.05.2020.
2) nodots apspriešanai - 30.06.2020.
3) izsludināts VSS - 30.09.2020.
4) iesniegts MK - 30.12.2020.

Precizēt klīniskās vadlīnijas definīciju, noteikt deleģējumu kārtībai, kādā organizē ārstniecības procesā
pieļauto kļūdu analīzes auditu un citi grozījumi.

L.Meļķe-Prižavoite

6.2.

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts "Katastrofu
medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

1) nodots apspriešanā - 19.08.2019.
2) izsludināts VSS - 23.09.2019.
3) iesniegts MK - 20.12.2019.

1) nodots apspriešanā - 15.02.2020.
2) izsludināts VSS - 30.03.2020.
3) iesniegts MK - 31.12.2020.

Aktualizētas tiesību normas katastrofu medicīnas sistēmas darbības nodrošināšanai.

G.Jermacāne

6.3.

Noteikta kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija
VSS 14.08.2017. prot.Nr.31 33.§, Par atbildīgo
izelpas gaisā, kā arī alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo ministriju kompetences sadalījumu par MK
vielu ietekmes vai reibuma konstatēšanas (ekspertīzes) kārtība noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo
pārkāpumu procesa likuma pamata, 5.p.

2017-UZD-2204

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.01.2020.
2) nodots apspriešanā - 15.02.2020.
3) izsludināts VSS - 30.03.2020.
4) iesniegts MK - 01.07.2020.

Valsts sekretāriem līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru
kabineta noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu
(turpmāk – likumprojekts) (pamatojoties uz likumprojekta redakciju otrajam lasījumam) atbilstoši šādam
atbildības sadalījumam: 5. Veselības ministrijai saskaņā ar likumprojekta 102.panta piektajā daļā noteikto
pilnvarojumu - Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija izelpas gaisā, kā arī alkohola, narkotisko vai
citu apreibinošo vielu ietekmes vai reibuma konstatēšanas (ekspertīzes) kārtību nosaka Ministru kabinets.

G.Jermacāne

6.4.

Izstrādāt dinamiskās novērošanas kārtību bērniem ar
hroniskām slimībām.

Valdības rīcības plāna 149.1.pasākums

Nav

Cits

30.12.2019.

31.12.2020

Noteikts plānveida ambulatoro apmeklējumu pie speciālista periodiskums un nepieciešamie izmeklējumi Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē publicētas rekomendācijas ārstniecības iestādēm.

V.Korņenkova

6.5.

Īstenot vienotu pieeju pacientiem, ārstniecības procesā
izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Valdības rīcības plāna 150.1.pasākums.

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāti klīniskie algoritmi, klīniskie pacientu ceļi un kvalitātes indikatori 4 prioritārajās jomās (onkoloģija,
sirds - asinsvadu, psihiatrija, perinatālais un neonatālais periods), kā arī nodošināta klīnisko algoritmu,
klīnisko pacientu ceļu un kvalitātes indikatoru uzturēšana un pilnveidošana:
1) 2020. gadā izstrādāti 6 algoritmi, 6 pacientu ceļi, t.sk. 5 klīniskie algoritmi un 5 klīniskie ceļi bērnu
psihiatrijā;
2) ieviesta klīnisko risinājumu algoritmu un pacientu ceļu publicēšana (uzsākta testēšanu)

S.Janka

6.6.

Izvērtēt iespēju klīniskos algoritmus un klīniskos ceļus
izstrādāt citās jomās.

Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 46.punkts

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Pieņemts lēmums par iespēju klīniskos algoritmus un klīniskos ceļus izstrādāt citās jomās.

S.Janka

6.7.

Izstrādāt algoritmus standarta izmeklējumu noteikšanai pirms Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā “Par
noteiktām operācijām.
veselības aprūpes sistēmas reformu” iekļauto
uzdevumu izpildi 2.pielikuma 67.punkts

Nav

Cits

31.03.2021.

30.12.2020.

Izstrādāti algoritmi, lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Līdz 30.12.2020.
uzsāksts darbs pie algoritmu izstrādes, iesaistot nozares speciālistus.

G.Jermacāne

6.8.

Izstrādāt “Dzeltenā koridora” koncepciju, veselības aprūpes Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā “Par
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai onkoloģijas pacientiem, veselības aprūpes sistēmas reformu”
kuriem ir konstatēts slimības recidīvs.
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 62.punkts

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāts “Dzeltenā koridora” pacienta ceļš pacientiem, kuriem jau ir konstatēts slimības recidīvs (sākotnēji
nosakot, kurām dg, pakalpojumu apjoms, tā saņemšanas kārtība).

L.Meļķe-Prižavoite

R.Beļikova

6.9.

Izstrādāti Ieroču aprites likuma (2019. gada 14. marta likuma Ieroču aprites likuma (2019. gada 14. marta likuma
redakcijā) 27. panta sestās daļas 1. un 2. punktā minētie
redakcijā) 27. panta sestās daļas 1. un 2. punkts
tiesību akti.
(28.03.2019. Nr. 12/2019-JUR-40; DVS
2826/2019); VSS 05.12. 2019. (VSS-1209).

2019-UZD-522
2019-UZD-523

MK noteikumi

Iesniegts MK - 31.12.2019.

Iesniegts MK - 28.03.2020.

1.Noteiktas medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem, kārtību, kādā
tiek veikta sveselības pārbaudes, kā arī kārtību, kādā nosakāms kārtējās veselības pārbaudes termiņš.
2.Noteiktas prasības un kārtība, kādā persona nosūtāma uz pirmstermiņa veselības pārbaudi.

G.Jermacāne

6.10.

Izstrādātas prasības attiecībā uz mēraparātu, ar kuru pārbauda VSS 14.08.2017. prot.Nr.31 33.§, Par atbildīgo
personas izelpas gaisu
ministriju kompetences sadalījumu par Ministru
kabineta noteikumiem, kas jāizdod uz
Administratīvo pārkāpumu procesa likuma pamata,
4.p.

2017-UZD-2203

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.01.2020
2) nodots apspriešanā -01.03.2020
3) izsludināts VSS - 15.04.2020
4) iesniegts MK - 01.07.2020

Valsts sekretāriem līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru
kabineta noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu
(turpmāk – likumprojekts) (pamatojoties uz likumprojekta redakciju otrajam lasījumam) atbilstoši šādam
atbildības sadalījumam: 4. Veselības ministrijai saskaņā ar likumprojekta 102.panta trešajā daļā noteikto
pilnvarojumu - Ministru kabinets nosaka prasības attiecībā uz mēraparātu, ar kuru pārbauda personas izelpas
gaisu.

V.Korņenkova

6.11.

Izstrādāts grozījumu projekts Ministru kabineta 2010.gada
VM iniciatīva
25.maija noteikumiem Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē
un ievieš klīniskās vadlīnijas"

Nav

MK noteikumi

30.09.2021.

Izstrādāts projekts - 30.12.2020.

Aktualizētas tiesību normas attiecībā uz klīnisko vadlīniju izvērtēšanu un ieviešanu.

G.Jermacāne

6.12.

Ministru prezidenta 16.12.2019. Rezolūcija Nr. 7.8.5/2019DOC-2462-2106 “Sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot
ziņojumu par VSIA “Latvijas Televīzija” vēstulē ierosināto
risinājumu izpildes iespējām un veselības ministrei līdz
2020.gada 14.februārim iesniegt to Valsts kancelejā
izskatīšanai Ministru kabineta sēdē”

Nav

Ziņojums

14.02.2020

Iesniegts MK - 03.03.2020.

Iesniegts ziņojums par onkoloģijas jomas esošajām un plānotajām aktivitātēm.

L.Meļķe-Prižavoite

6.13.

Atsaucoties Latvijas Pirmās palīdzības asociācijas un
Latvijas Pirmās palīdzības asociācijas un biedrības
biedrības “Pirmās palīdzības pasniedzēju asociācija” vēstulēs “Pirmās palīdzības pasniedzēju asociācija” vēstules
aktualizētajam jautājumiem, veikt esošo pirmās palīdzības
sniegšanas apmācības sistēmas organizāciju valstī un
nepieciešamības gadījumā sniegs priekšlikumus tās
pilnveidošanai

Nav

Ziņojums Veselības 30.12.2020.
minisrijas valsts
sekretārei

Iesniegts ziņojums Veselības ministrijas
valsts sekretārei - 30.12.2020.

Tiks izveidota darba grupa (kurā lūgts delegēt pārstāvjus no visām sertificētajām apmācītājorganizācijām), kas G.Jermacāne, S.Janka
izvērtēs esošo pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmas organizāciju valstī un nepieciešamības
gadījumā sniegs priekšlikumus tās pilnveidošanai.

6.14.

Hroniski slimo pacientu aprūpes modeļa izveide (t.sk.
pakalpojumu groza nodefinēšana hroniskajās un aprūpes
gultās, paliatīvās aprūpes modelis, veselības aprūpe mājās)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

1) izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.09.2020.
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
3) iesniegts MK - 02.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 01.09.2020.
2) izsludināts VSS - 01.10.2020.
3) iesniegts MK - 02.12.2020.

Veikti grozījumi MK 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība", t.sk. aprēķināts papildu nepieciešamais finansējums:
1) pakalpojumu groza nodefinēšana hroniskajās un aprūpes gultās, paliatīvās aprūpes modelis, veselības
aprūpe mājās;
2) aprēķināts papildu nepieciešamais finansējums;
3) izstrādāts projekts un iesniegts MK.
Pasākuma ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā.

1) S.Janka
2) I.Būmane
3) G. Ozoliņa

6.15.

Turpināt iestāšanās procesu Skanditransplant tīklā, pārraugot VM iniciatīva
nepieciešamo prasību ieviešanas gaitu Paula Stradiņa
klīniskajā universitātes slimnīcā

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Nodrošināta prasību izpilde, kas nepieciešama, lai iestātos Skanditransplant tīklā. VM uzrauga prasību
ieviešanas gaitu PSKUS.

I.Kuzma

6.16.

Onkoloģijas jomas metodiskās uzraudzības ieviešana

MK 31.05.2017. rīkojums Nr. 269

Nav

MK noteikumu
projekts

Izstrādāts projekts - 01.07.2020.

Izstrādāts projekts - 01.07.2020.

Izstrādāts normatīvā akta projekts:
1) metodiskā centra noteikšana;
2) uzdevumu nodefinēšana metodiskajam centram;
3) nepieciešamā finansējuma aprēķināšana.

S.Janka

6.17.

Izvērtēt priekšnosacījumus donora piena bankas izveidei

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.2020.gadam

Nav

Cits

30.11.2020.

30.11.2020.

Izveidota darba grupa donora piena bankas izveides prasību izstrādei un veikts izmaksu aprēķins. Sagatavoti
priekšlikumi prasībām donora piena bankas darbībai.

S.Janka

7.

Veselības aprūpes departaments, Integrētās veselības aprūpes nodaļa (VAD, IVAN)

7.1.

Darbnespējas lapu izrakstīšanas procesa uzraudzība un
pilnveidošana

VM iniciatīva, kā arī
Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumi veselības
jomā (01.04.19.)

Nav

Cits

31.12.2020.

31.12.2020.

Veikti pasākumi Darbnespējas lapu izrakstīšanas procesa uzraudzībai un pilnveidošanai, tajā skaitā regulāra
informācijas apmaiņa ar NVD un VI par izrakstīto DNL datiem.

L.Skuja

7.2.

Izvērtējuma par nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu
jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu
sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām slimībām,
organizēšana un koordinēšana

Progresa ziņojuma par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 19. un
21.punkts

Nav

Cits

Projekta noslēgums - 30.12.2021.

Projekta noslēgums - 30.12.2021.

Iegūti zinātniski pamatoti priekšlikumi par nepieciešamajiem ieguldījumiem un risinājumiem, lai attīstītu
L.Skuja
jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām
M.Petroviča
slimībām, tajā skaitā nepieciešamos ieguldījumus HOSPICE tipa pakalpojumu ieviešanai. 2020. gadā plānots: K.Brūvere
dalība iepirkuma komisijā pretendentu atlasē, līguma slēgšanas koordinēšana, uzraudzības grupas izveide un
saturisko jautājumu vērtēšana un koordinēšana. 2021. gadā plānots: saturisko jautājumu vērtēšana un
koordinēšana, gala nodevumu izskatīšana un atzinumu sniegšana.

7.3.

Sagatavot priekšlikumus izglītības iestāžu un ārstniecības
personu, galvenokārt, ģimenes ārstu, sadarbības un
informācijas apmaiņas risinājumiem

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
projekts

31.12.2020.

Izstrādāti priekšlikumi - 31.12.2020.

Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK notiekumos Nr.277, nepieciešamības gadījumā citos saistītajos
normatīvajos aktos.

Ministru prezidenta 16.12.2019. Rezolūcija Nr.
7.8.5/2019-DOC-2462-2106

MK 31.05.2017. rīkojums Nr. 269

L.Skuja

7.4.

Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā
konceptuālo ziņojumu "Par risinājumu medicīniska rakstura
piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam" (VSS-1129)

29.08.2017. MK sēdes prot.Nr.42 25.§ 2.punkts
VSS 14.11.2019. (prot.Nr.43, 11.paragrāfs; VSS1129)

7.5.

Izvērtēt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi
VM un pašvaldību iniciatīva
veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības ietvaros
veicamo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstības iespējas reģionos (ne tikai BKUS Rīgā)

7.6.

Sadarbībā ar Labklājības ministriju izanalizēt cēloņus, kāpēc
prognozējamas invaliditātes statusa ieviešanas mērķi nav
sasniegti, un rast risinājumu situācijas uzlabošanai

2017-UZD-2372

Konceptuālais
ziņojums

31.12.2018.

Iesniegts MK - 30.06.2020.

Nav

MK noteikumu
projekts

31.12.2020.

Veikts izvērtējums, izstrādāti priekšlikumi - Izvērtētas iespējas sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās
31.12.2020.
uzraudzības ietvaros veicamo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstības iespējas
reģionos (ne tikai BKUS Rīgā), kā arī nepieciešamības gadījumā veikti grozījumi normatīvo aktu regulējumā
(MK 594, MK 555, NVD apstiprinātais tarifu plāns).

Cits

01.10.2020.

01.10.2020.

Valsts kontroles lietderības revīzijas “Vai
Nav
rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes
pakalpojumu sastāvdaļa?” ziņojumā “Vai
medicīniskā rehabilitācija tiek sniegta pacientiem,
kam tā ir vajadzīga, un pareizajā laikā?" Revidējamās
vienības 7. ieteikums

Iesniegts izskatīšanai MK konceptuālais ziņojums "Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa
izpildes regulējumam".

Sadarbībā ar Labklājības ministriju izanalizēti cēloņi, kāpēc prognozējamas invaliditātes statusa ieviešanas
mērķi nav sasniegti, un sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai.

K.Brūvere

L.Skuja

K.Brūvere

8.

Juridiskā nodaļa (JN)

8.1.

Grozījumi Pacientu tiesību likumā

1.VM iniciatīva
VSS 31.01.2019. (VSS-88)
2.MK 27.06.2019. prot. Nr.30 31.§ 3.punkts

1.Nav
2.2019-UZD-1084

Likumprojekts

1.Iesniegts MK - 03.06.2019.
2.Iesniegts MK - 31.12.2019.

Iesniegts MK - 01.05.2020.

1.Lai precizētu ārstējošā ārsta definīciju un konkretizētu tā atbildības līmeni pacienta veselības aprūpē, kā arī 1.A.Bless
tiek noteikti papildus nosacījumi veselības datu apstrādei.
2.A. Jurševica
2. (3. )Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pacientu tiesību likumā, lai nodrošinātu, ka normatīvajos aktos tiek
iekļautas normas, kas paredz datu apmaiņu starp Nacionālo veselības dienestu un Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru par ceļu satiksmes negadījumos ievainoto personu ievainojumu (traumu) atbilstību
MAIS3+ klasifikācijai.

8.2.

Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā

1.08.05.2018. MK sēdes prot. Nr.23 18.§
1.2018-UZD-1136
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu 2.2019-UZD-1122
saņēmēju datubāzes noteikumi" 5.p.
3.2018-UZD-2613
4.2018-UZD-141
2.Veselības aprūpes finansēšanas likuma p.n.
13.punkts (2019. gada 26. jūnijā
Nr. 12/2019-JUR-121). Saistīts ar
Valdības rīcības plāna 135.1. un 138.1. pasākumu.

Likumprojekts

1. 01.09.2018.

Iesniegts MK - 01.04.2020.

2. 01.03.2020.

Likumprojekta izstrāde saistīta ar nodokļu
politikas izmaiņu virzību.

1. (5.) Veselības ministrijai izstrādāt un līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai
MK grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, lai izslēgtu 11.panta otrās daļas 3.punktā noteiktās
tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros personām,
kuras piedalās Eiropas interešu izglītības programmās.

A.Jurševica

3.01.09.2018.
2. Veselības ministrijai izstrādāT un līdz 2020. gada 1. martam iesniegt MK likumprojektu par vienota valsts
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un visaptverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas
ieviešanu.

4.01.08.2018.

VRP 135.1.:Palielināts no valsts veselības budžeta apdrošināto personu grupu skaits.

3.MK 26.09.2017. prot. Nr.48 #36 "Likumprojekts
"Veselības aprūpes finansēšanas likums" 3.punkts.

VRP 138.1:Veiktas izmaiņas Veselības aprūpes finansēšanas likumā, paredzot vienu valsts apmaksāto
pakalpojumu grozu apdrošinātajiem.

4.Veselības aprūpes finansēšanas likuma p.n. 7.p.
2018-JUR-1

3. Veselības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Darba devēju
konfederāciju sagatavot un veselības ministram līdz 2018.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu veselības obligātās apdrošināšanas regulējumam.
4. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. augustam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par kritērijiem
veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un
kritērijiem, pēc kādiem var tikt pieņemts lēmums slēgt līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanu.

8.3.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Nav

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.04.2020.

Palielināts no valsts veselības budžeta apdrošināto personu grupu skaits.

A.Jurševica

Palielināts no valsts veselības budžeta apdrošināto personu grupu skaits.

A.Jurševica

Palielināts no valsts veselības budžeta apdrošināto personu grupu skaits.

A.Jurševica

I.Brūvere,
D.Zeltiņa

Saistīts ar 8.3.pasākumu.
8.4.

Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Nav

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.04.2020.
Saistīts ar 8.3.pasākumu.

8.5.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Nav

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.04.2020.
Saistīts ar 8.3. pasākumu.

8.6.

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts nekustamo
īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā”
(VSS- 594)

8.7.

8.8.

VM iniciatīva
VSS 14.06.2018.prot.Nr.23, 29.paragrāfs; VSS 594

MK rīkojums

30.12.2019.

Iesniegts MK - 01.09.2020.

Nekustamais īpašums, kas nav nepieciešams VM un tās iestādēm, tiek nodots Rēzeknes pilsētas pašvaldības
īpašumā.

Rīkojuma projekti par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai
MK 01.03.2011.prot.Nr.13 17.§ Informatīvais
2011-UZD-909
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu
valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā
kapitālsabiedrību pamatkapitālā" 3.p.

MK rīkojumi

31.12.2019.

Iesniegts MK - 31.12.2020.

3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai atsevišķu R.Osis,
rīkojuma projektu par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai
D.Zeltiņa,
nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā. 4. Ar nekustamā īpašuma
S.Kļaviņa
novērtēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītos izdevumus segt no tās kapitālsabiedrības līdzekļiem, kuras
apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums.

MK rīkojuma projekts par valsts nekustamā īpašuma
iekļaušanu VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca"
pamatkapitālā

MK rīkojums

30.12.2019.

Iesniegts MK - 30.09.2020.

Nodrošināta valsts nekustamā īpašuma iekļaušana VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" pamatkapitālā.

MK rīkojums

Nav

Nav

R.Osis

9.

Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļa (KIUN)

9.1.

Pēc klīnisko universitāšu slimnīcu 2019.gada faktisko
zaudējumu apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu ar finansējuma sadalījumu
ieguldījuma veikšanai klīnisko universitātes slimnīcu
pamatkapitālā.

2019-MK 02.10.2019. prot. Nr.42 34.§ 26.punkts.

2019-UZD-1710

Informatīvais
ziņojums

13.01.2020.

Iesniegts MK līdz 30.06.2020.

26. (..) Pēc klīnisko universitātes slimnīcu 2019.gada faktisko zaudējumu apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai K.Smilga
Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar finansējuma sadalījumu ieguldījuma veikšanai klīnisko
universitātes slimnīcu pamatkapitālā. Veselības ministrijai kā kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka šī
pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir zaudējumu segšana, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

9.2.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu Nacionālajam veselības dienestam, lai īstenotu
Connecting Europe Facility līdzfinansēto e-veselības
pārrobežu pakalpojumu attīstības projektu

VM iniciatīva

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.07.2020.

1) izstrādāts projekts - 15.05.2020.
2) izsludināts VSS - 01.06.2020.
3) iesniegts MK 01.10.2020.

Lai saņemtu MK atļauju īstenot projektu (pārrobežu e-veselības risinājumu ieviešanai, tai skaitā nacionālā e- L.Boltāne
veselības kontaktpunkta izveidei) un rezervētu nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu. A.Barona

9.3.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu Nacionālajam veselības dienestam, lai piedalītos
HORIZON 2020 e-veselības projektā

VM iniciatīva

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.07.2020.

1) izstrādāts projekts - 15.05.2020.
2) izsludināts VSS - 01.06.2020.
3) iesniegts MK 01.10.2020.

Lai saņemtu MK atļauju īstenot projektu un rezervētu nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu un
priekšfinansējumu.

E.Zača
A.Barona

9.4.

Sagatavot informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Komisijas trešās Likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 24.panta
Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.trešā daļa
2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

Nav

Informatīvais
ziņojums

31.07.2019.

Iesniegts MK - 31.03.2020.

Lai saņemtu MK atļauju piedalīties noteiktās Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas
veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2019.gada Darba plānā ietvertajās aktivitātēs un rezervēt nepieciešamo
nacionālo līdzfinansējumu.

A.Barona

9.5.

Sagatavot informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Komisijas trešās Likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 24.panta
Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.trešā daļa
2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.10.2020.

1) izstrādāts projekts - 15.07.2020.
2) izsludināts VSS - 31.07.2020.
3) iesniegts MK 01.10.2020.

Lai saņemtu MK atļauju piedalīties noteiktās Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas
veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2020.gada Darba plānā ietvertajās aktivitātēs un rezervēt nepieciešamo
nacionālo līdzfinansējumu.

A.Barona

9.6.

Uzlabot valsts kapitālsabiedrību izdevumu caurskatāmību un
efektivitāti, ieviešot kapitālsabiedrībās pakalpojumu
izdevumu uzskaiti uz pacientu, kā arī veidojot vienotu un
salīdzināmu pārraudzības sistēmu.

Valdības rīcības plāna 142.1.pasākums

Nav

Cits

31.12.2020.

31.12.2020.

Ieviesta valsts kapitālsabiedrībās medikamentu un medicīnas preču izdevumu uzskaite uz pacientu. Pilnveidota K.Smilga
vienota un izveidota salīdzināma visu kapitālsabiedrību pārraudzības sistēma. Klīniskajās universitāšu
slimnīcās ieviestas Business Intelligence datu pārvaldības sistēma.

9.7.

Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu
turētāja, vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.2022.gadam apstiprināšana

Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pants

Nav

Cits

01.08.2019.

30.06.2020.

Apstiprinātas kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, vidēja termiņa darbības
stratēģijas.

K.Karpovs
L.Roze

9.8.

MK rīkojumu projekti par katras kapitālsabiedrības, kurās
Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta otrā Nav
Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja,valstij dividendēs daļa, Publiskas personas kapitāla daļu un
izmaksājamo peļņas daļu
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta pirmā
daļa un MK noteikumu Nr.806 "Kārtība, kādā valsts
kapitālsabiedrības un publiski privātās
kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks
(akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts
budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 3.punkts.

MK rīkojumi

30.04.2019.

Iesniegti MK - 30.04.2020.

Ar MK rīkojumiem noteikti katras kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja,
valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 0% apmērā.

K.Karpovs
L.Roze

9.9.

Par Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanu revīzijas
lietā Nr.2.4.1.-28/2015

Valsts kontroles 2019.gada 11.marta vēstule Nr.92.3.1e/230 “Par Valsts kontroles sniegto ieteikumu
ieviešanu revīzijas lietā Nr.2.4.1.-28/2015”

Nav

Cits

01.04.2020.

01.04.2020.

Sniegta informācija VK par sniegto ieteikumu ieviešanu.

L.Roze

9.10.

Informatīvais ziņojums par valsts līdzdalības
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmā
daļu turētāja, pārvērtēšanu
daļa

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.11.2020.

Iesniegts MK 30.11.2020.

Izvērtēta valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un
pieņemts MK lēmums par līdzdalības saglabāšanu vai izbeigšanu.

I.Andersone

9.11.

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" vispārējo
stratēģisko mērķi un Veselības ministrijas līdzdalības
saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ludzas
medicīnas centrs"" (VSS-982)

Nav

MK rīkojums

01.04.2019.

Iesniegt MK 30.06.2020.

Ar MK rīkojumu pieņemts lēmums saglabāt valsts līdzalību SIA "Ludzas medicīnas centrs" un apstiprināta
SIA "Ludzas medicīnas centrs" stratēģiskais mērķis.

I.Andersone

Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmā
daļa
VSS 14.09.2017.prot. Nr. 36 29. § VSS-982

9.12.

Izstrādāt sistemātisku daudzgadu valsts investīciju
programmu ar nepieciešamajiem kapitālajiem ieguldījumiem
ārstniecības iestādēs.

Cits

15.07.2020.

15.07.2020.

Veselības ministrijai izstrādāt sistemātisku daudzgadu valsts investīciju programmu ar nepieciešamajiem
kapitālajiem ieguldījumiem ārstniecības iestādēs. Pēc minēto darbību veikšanas Veselības ministrijai iesniegt
attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam"
sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem.

K.Smilga
G.Ozoliņa

10.

Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments (IESFUD)

10.1.

Izstrādāti grozījumi MK 17.05.2016. noteikumos Nr.310
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.
pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"
atbilstoši pirmās kārtas ieviešanas secinājumiem (VSS-1131)

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2019-UZD-2015
vadības likums
Izsludināts VSS - 2019.gada 14.novembra Valsts
sekretāru sanāksmē (prot. Nr.43 13§) (VSS-1131).

MK noteikumi

31.03.2020.

1) iesniegts MK - 31.03.2020.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansētu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošanu. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

A. Tomsone

10.2.

Izstrādāti grozījumi MK 08.11.2016 noteikumos Nr.718
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas
noteikumi"

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Nav
vadības likums

MK noteikumi

31.12.2020.

1) izsludināts VSS - 31.06.2020.
2) iesniegts MK - 31.12.2020.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas
uzlabošanas pasākumu ieviešanu. Snieguma rezerves samazināšana. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi
MK noteikumos.

L.Žurovska

10.3.

Izstrādāti grozījumi MK 21.03.2017. noteikumos Nr.158
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Nav
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.
vadības likums
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus
prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus
Rīgas" īstenošanas noteikumi"

MK noteikumi

31.12.2020.

1) izsludināts VSS - 31.06.2020.
2) iesniegts MK - 31.12.2020.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības
pasākumu ieviešanu. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

L.Žurovska

10.4.

Izstrādāti grozījumi MK 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 Sastāva izmaiņa
"Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un
uzraudzības komiteju"

Nav

MK rīkojums

30.06.2020.

1) izsludināts VSS - 31.03.2020.
2) iesniegts MK - 30.06.2020.

Nodrošināt SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" lielā projekta īstenošanas koordināciju un
uzraudzību. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK rīkojumā.

L.Žurovska

10.5.

Nodrošināt ES fondu darbības programmas 2021.2027.gadam veselības nozares sadaļu sagatavošanu

Nav

Darbības programma 30.12.2020.

30.12.2020.

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā.
Rezultatīvais rādītājs - darbības programmā paredzēts atbalsts veselības nozarei.

K.Karsa

10.6.

Informatīvais ziņojums MK - progresa pārskats par PSKUS A MK 09.08.2016. prot. Nr.39 45.§ 11.punkts
korpusa otrās kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

2016-UZD-2059

Informatīvais
ziņojums

01.05.2020.

01.05.2020.

Veselības ministrijai reizi gadā līdz 1.maijam izstrādāt un iesniegt zināšanai Ministru kabinetā progresa
pārskatu par Slimnīcas A korpusa otrās kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

D.Ozoliņa

10.7.

Nodrošināt informatīvā ziņojuma par VSIA “Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B korpusa attīstību
izskatīšanu MK

1) Ministru prezidenta 27.09.2018. rezolūcija
2018-UZD-2129
Nr.90/TA-1958, Saeimas Publisko izdevumu un
2019-UZD-1415
revīzijas komisijas 25.09.2018. vēstule Nr.142.9/12133-12/18

Informatīvais
ziņojums

31.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 31.03.2020.
2) iesniegts MK - 31.06.2020.

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības jomai. Veselības ministrijai sadarbībā ar VSIA "Paula Stradiņa
D.Ozoliņa
klīniskā universitātes slimnīca" sagatavot un iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par plānotā VSIA
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā B korpusa attīstību.

31.12.2020.

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi darbības programmā.

MK 20.08.2019. prot.Nr.35, 26.paragraf. 34.punkts

Latvijas Republikas pozīcija Nr.2 Par Kohēzijas
politiku pēc 2020.gada

Nav

2) MK 13.08.2019.prot.Nr.34 55.§ 4.punkts.
TA-228-IP, 4.punkts
10.8.

Nodrošināt darbības programmas "Izaugsme un
MK 13.09.2019. prot. Nr.41 1.§ 4.punkts
nodarbinātība" grozījumus finansējuma pārdales saskaņošanai
ar Eiropas Komisiju.

Nav

Darbības programma 31.12.2020.

K.Karsa

10.9.

Veselības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt
MK 21.01.2020. prot. Nr.3 32§ 7.punkts
izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta
noteikumos par
9.3.2. SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas
īstenošanu pēc Eiropas Komisijas lēmuma par grozījumiem
darbības programmā apstiprināšanas un pēc VSIA "Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās
kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas

Nav

Ministru kabineta
noteikumi

31.12.2020.

31.12.2020.

Nodrošināt efektīvu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti PSKUS attīstības projekta īstenošanā. Rezultatīvais
rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

10.10.

Sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2016.gada
MK 17.12.2019. prot. Nr.59 52§ 4.punkts
20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu
atlases pirmo un otro kārtu".

2020-2264-UZD

Ministru kabineta
noteikumi

31.12.2020.

31.12.2020.

Nodrošināt efektīvu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti PSKUS attīstības projekta īstenošanā. Rezultatīvais
A.Tomsone
rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.
4.Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram steidzamības kārtā iesniegt izskatīšanai Ministru
kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu",
palielinot valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējumu 16 100 000 EUR apmērā atbilstoši no 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus" trešās atlases kārtas atbrīvotajam finansējuma apmēram.

10.11.

Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu MK 21.01.2020. prot. Nr.3 32§ 8.punkts
aģentūru kā sadarbības iestādi nodrošināt, ka VSIA “Paula
Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” projektā
Nr.9.3.2.0/17/I/013 “Paula Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” uzņemas papildu
līgumsaistības pēc tam, kad atbilstoši tiks atbrīvots
finansējums, veicot attiecīgus grozījumus vienošanās vai
līgumā par ES fondu projekta īstenošanu un Ministru
kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa vai
pasākuma īstenošanu.

Nav

Projekta līguma
grozījumi

31.12.2020.

31.12.2020.

Nodrošināt efektīvu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti PSKUS attīstības projekta īstenošanā. Rezultatīvais
rādītājs - veikti grozījumi līgumā par projekta īstenošanu.

A.Tomsone

10.12.

Sakarā ar būtiskām izmaiņām VSIA "Paula Stradiņa klīniskās MK 03.12.2019. prot. Nr.56 15§ 9.punkts
universitātes slimnīca" lielā projektā Nr.9.3.2.0/17/I/013
"Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2
ēkas attīstība", Veselības ministrijai nodrošināt darbības, lai
grozījumi lielā projekta iesniegumā/projekta iesniegums tiktu
savlaicīgi sagatavoti un iesniegti ES fondu sadarbības iestādē
izvērtēšanai un atbilstošu dokumentu tālākai iesniegšanai
Eiropas Komisijas sniegtās tehniskās palīdzības atbalstītam
neatkarīgam ekspertam iesnieguma kvalitātes izvērtējuma
veikšanai un Eiropas Komisijai lēmuma pieņemšanai.

Nav

Projekta līguma
grozījumi

31.12.2020.

31.12.2020.

Nodrošināt efektīvu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti PSKUS attīstības projekta īstenošanā. Rezultatīvais
rādītājs - veikti grozījumi līgumā par projekta īstenošanu.

A.Tomsone

10.13.

Veselības ministrijai pēc VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas būvniecības
iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas atkārtoti virzīt
izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar
aktualizētu informāciju, precizējot izmaksas būvniecības
darbiem un norādot turpmāko laika grafiku lēmumiem par
saistību uzņemšanos, kā arī sniegt priekšlikumus rīcībai
Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iespējamiem
finansēšanas avotiem.

MK 13.08.2019.prot.Nr.34 55.§ 3.punkts.
3. Veselības ministrijai pēc VSIA "Paula Stradiņa
klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās
kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu
saņemšanas atkārtoti virzīt izskatīšanai Ministru
kabinetā informatīvo ziņojumu ar aktualizētu
informāciju, precizējot izmaksas būvniecības
darbiem un norādot turpmāko laika grafiku
lēmumiem par saistību uzņemšanos, kā arī sniegt
priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma
pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.06.2020.

30.06.2020.

Nodrošināt efektīvu ES fondu līdzfinansējuma piesaisti PSKUS attīstības projekta īstenošanā. Rezultatīvais
rādītājs - sgatavots un iesniegts informatīvais ziņojums.

A.Tomsone

10.14.

Veikt investīciju vajadzību apkopojumu par 4. un 5.līmeņa
slimnīcām, kā arī specializētajām slimnīcām

Latvijas Republikas pozīcija Nr.2 Par Kohēzijas
politiku pēc 2020.gada

Nav

Cits (Informācijas
apkopojums)

30.06.2020.

30.06.2020.

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības nozarei ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā.
Rezultatīvais rādītājs - sagatavota informācija par investīciju vajadzībām iekļaušanai darbības programmas
projektā.

K.Karsa

A.Tomsone

10.15.

Izstrādāti grozījumi MK 11.09.2018 noteikumos Nr.585
"Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo
īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Nav
vadības likums

MK noteikumi

29.02.2020.

Iesniegts MK 29.02.2020.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansējuma piesaisti primārās veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības uzlabošanai. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

10.16.

Noslēgts pakalpojuma līgums par izvērtējuma par
nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu jaunu uz
pacientu orientētu integrētu aprūpes pakalpojumu sniegšanas
modeli pacientiem ar hroniskām slimībām veikšanu un
nodrošināta līguma izpildes uzraudzība

2018. gada 4. septembra Ministru kabineta
Nav
noteikumi Nr. 562 Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā
palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas
politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.
prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas
politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.
prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas
fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai
un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas
noteikumi

Cits (Līgums /
Izvērtējuma
nodevums)

30.12.2020.

30.12.2020.

Veikt pētījumu par nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes I.Vērdiņa-Lāce
pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām slimībām. Rezultatīvais rādītājs - noslēgts līgums ar
pakalpojuma sniedzēju un tiek nodrošināta līguma izpildes uzraudzība. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti
Sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādē, t.sk., lai nodrošinātu ES fondu ieviešanas priekšnosacījumu
izpildi, kā arī būs pamatojums informācijai par investīciju vajadzībām iekļaušanai darbības programmas
projektā.

10.17.

Nodrošināt EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. –
2021.plānošanas periodam rezerves finasējuma piesaistes
koordināciju

Saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumentu ieviešanu 2014.2021.gadā starp Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un
Norvēģijas
Karalisti un Latvijas Republiku.

Informatīvais
ziņojums

30.12.2020.

30.12.2020.

Sagatavota un iesniegta informācija FM par rezerves izmantošanas iespējām iekļaušanai Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumentu vidusposma izvērtējumā.

A.Voldeks

10.18.

Ārstniecības iestāžu sadarbības uzraudzība

MK 23.01.2018 noteikumi Nr.56"Noteikumi par
Nav
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases
trešo kārtu"

Cits (Atzinums)

30.06.2020.

30.06.2020.

Nodrošināt ārstniecības iestāžu sadarbību, lai nodrošinātu efektīvāku un kvalitatīvāku veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību. Rezultatīvais rādītājs - izvērtēti ārstniecības iestāžu sadarbības pārskati un sniegts
Veselības ministrijas atzinums.

K.Karsa

10.19.

Īstenot ES fondu investīciju pilotprojektus PVA centru
izveidei piecās pašvaldībās

MK 11.09.2018 noteikumi Nr.585 "Noteikumi par Nav
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības
aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases
ceturto kārtu"

Cits (līgums,
atzinums)

30.12.2020.

30.12.2020.

Izveidot PVA centrus piecās pašvaldībās, lai uzlabotu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti. Rezultatīvais rādītājs - izvērtēti PAC sadarbības līgumi un sniegts Veselības ministrijas atzinums.

I.Baranova

10.20.

Izstrādāti grozījumi MK 28.10.2014. noteikumos Nr.666
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.
specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un
asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no 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" īstenošanas noteikumi"

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Nav
vadības likums; MK 26.02.2018. rīkojums Nr. 69
"Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda darbības programmā "Izaugsme un
nodarbinātība"

MK noteikumu
grozījumi

1) izsludināts VSS - 31.10.2020.
2) iesniegts MK - 30.12.2020.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto prioritāro jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas pasākumu ieviešanu. Nodrošināt snieguma ietvara samazinājumu.

A.Tomsone

Nav

L.Žurovska

11.

Nozares budžeta plānošanas departaments (NBPD)

11.1.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.,
2022. un 2023.gadam" sagatavošana

Valdības rīcības plāna (VRP) 136.1.pasākums

Nav

Likumprojekts

30.12.2020.

30.12.2020.

Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavota Veselības ministrijas
budžeta daļa atbilstoši sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

VRP 136.1.:1) Sākot ar 2020. gadu veselības aprūpes vispārējās valdības sektora [Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 21. maija regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu
Eiropas Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) A pielikuma 2.113. punkta izpratnē) finansējums veido
vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta;
2) Ik gadu darba samaksa ārstniecības personām un pārējam personālam veselības aprūpes tarifos tiek
palielināta par 20%, 2021.gadā ārstu vidējai darba samaksai sasniedzot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto
darba algu, vienlaikus palielinot arī pārējo ārstniecības personu darba samaksu un mazinot darba samaksas
atšķirības starp nozarē strādājošiem.
11.2.

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavošana Valdības rīcības plāna (VRP) 136.1.pasākums

Nav

Likumprojekts

31.12.2020.

31.12.2020.

Likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši budžeta
sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

11.3.

Turpināt darbu pie Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu
eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts, kompetencē
esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu cenrāža (VSS1153, 24.11.2016.)

Nav

MK noteikumi

Iesniegts MK - 30.11.2019.

Iesniegts MK - 30.12.2020.

Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.

L.Zandberga

11.4.

Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.290, papildinot tos ar Valsts pārvaldes iekārtas likums
pielikumu "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas
sertifikācijas komisijas pakalpojumu cenrādis", lai
nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto prasību
ievērošanu

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.11.2019.

1) izstrādāts projekts - 15.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.04.2020.
3) izsludināts VSS - 05.05.2020.
4) iesniegts MK -01.07.2020.

Izstrādāts maksas pakalpojumu cenrādis.

G.Ozoliņa

11.5.

Izstrādāti grozījumi MK 2010. gada 21. jūnija noteikumos
Valdības rīcības plāna 137.2. pasākums
Nr. 563 “Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta darbinieki saņem apmaksātu veselības aprūpi"

Nav

MK noteikumi

01.01.2020.

1) izstrādāts projekts - 15.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.04.2020.
3) izsludināts VSS - 05.05.2020.
4) iesniegts MK - 01.07.2020.

Nodrošināta paātrināta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana NMPD darbiniekiem.

G.Ozoliņa

11.6.

Veikt slimnīcu līmeņu ieviešanas izmaksu efektivitātes
analīzi, izvērtēt arī steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu pakalpojumu tīklu un tā ietekmi uz pacientu aprūpes
kvalitāti un savlaicīgumu.

Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi

Nav

Cits

30.12.2021.

1) 30.12.2020.
2) 30.12.2020.

Veikt slimnīcu līmeņu ieviešanas izmaksu efektivitātes analīzi, novērtējot ieguvumus un zaudējumus veselības 1) S.Batare
aprūpes budžetam, kā arī ietekmi uz pacientu savlaicīgu un kvalitatīvu aprūpi. Analīzes ietvaros izvērtēt arī
2) S.Janka, I.Būmane
steidzamās medicīniskās palīdzības punktu pakalpojumu tīklu un tā ietekmi uz pacientu aprūpes kvalitāti un
savlaicīgums:
1) nodefinēti rādītāji, pēc kuriem tiks mērīta izmaksu efektivitāte;
2) uzsākts izvērtēt steidzamās medicīniskās palīdzības punktu pakalpojumu tīklu un tā ietekmi uz pacientu
aprūpes kvalitāti un savlaicīgumu.

11.7.

Pārskatīt VM maksas pakalpojumu cenrāžus (NVD, NMPD,
VADC, VTMEC)

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

30.12.2020.

Iesniegts MK - 30.12.2020.

Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.

L.Ābola

11.8.

Grozījumi Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādī VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

30.12.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.04.2020
2) nodots apspriešanā - 15.04.2020
3) izsludināts VSS - 15.05.2020
4) iesniegts MK -15.07.2020

Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.

L.Zandberga

11.9.

VM kontrolēt informatīvajā ziņojumā "Par veselības reformas
pasākumu īstenošanu 2019.gadā" noteikto iznākuma rādītāju
izpildi un līdz 15.03.2020. iesniegt FM ziņojumu par
progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2019. gadu

Nodrošināta informatīvajā ziņojumā "Par veselības
reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā" noteikto
iznākuma rādītāju izpildes kontrole. MK 2019.gada
8.janvāra prot. Nr.1 33§ 8.punkts.

Nav

Cits

15.03.2020.

Iesniegts FM - 15.03.2020.

Nodrošināta informatīvajā ziņojumā "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā" noteikto
iznākuma rādītāju izpildes kontrole.

L.Zandberga

11.10

Jauna ārstniecības personu atalgojuma modeļu izstrāde
sadarbībā ar Valsts kanceleju

Ministru prezidenta 2019. gada 27. novembra
Nav
rezolūcija Nr.2019-1.1.1/47-47, ar kuru uzdots
izstrādāt jaunu ārstniecības personu darba samaksas
kārtību, nosakot ārstniecības personas pilna laika
slodzes ekvivalentu, un ziņot Ministru kabinetam par
progresu, informēju par līdz šim paveikto un turpmāk
plānoto darbu rezolūcijas izpildē.

Cits

31.03.2020.

1) 31.03.2020
2) 31.03.2020
3) 30.12.2020

Taisnīga, konkurētspējīga, caurskatāmja, elastīga un mērķtiecīga ārstniecības personu darba samaksas sistēma: G.Ozoliņa
1. Domnīcas atalgojuma sistēmas modeļa pārskatīšanai darbība:
1)
K.Kļaviņa
atalgojuma mērķa līmeņa definēšana un ilgtspējīgas indeksācijas mehānisma izveide;
2) ārstu un māsu pilna laika ekvivalenta izstrāde, nodrošinot korektu laika uzskaiti;
3) pamatalgas un mainīgās daļas (piemaksu) kritēriju izstrāde;
4) algu fonda caurskatāma un taisnīga sadalījuma modeļa (“režģa”) izstrāde.
2. Ziņojuma sagatavošana Ministru prezidentam par domnīcas paveikto un plānotajiem turpmākajiem soļiem
un termiņiem esošās atalgojuma sistēmas pārskatīšanā.
3. Domnīcā izstrādāto
priekšlikumu pilottestēšana ārstniecības iestādēs, secinājumu apkopošana un priekšlikumu sagatavošana
izmaiņām esošajā atalgojuma modelī.

12.

Farmācijas departaments (FD)

VM iniciatīva
VSS-1153, 24.11.2016.

12.1.

Izstrādāt noteikumus par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas
novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un
kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas
klīniskās prakses prasībām

Nav

MK noteikumi

01.12.2020.

1) izstrādāts projekts un nodots apspriešanā
- 01.05.2020.
3) izsludināts VSS - 30.07. 2020.
4) iesniegts MK - 01.10.2020.

Svītrotas normas, kuras turpmāk noteiks regula Nr.536/2014 un precizēt normas, kas ir dalībvalstu
kompetencē:
1) prasības ētikas komiteju sastāvam un funkcijām, lai nodrošinātu to neatkarību;
2) atsevišķu personu grupu aizsardzība u.c.

L. Grunte

12.2.

Izstrādāt noteikumus par medicīnisko ierīču klīniskās izpētes EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
Nav
un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību.
REGULA (ES) 2017/745
(2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu
(EK) Nr. 178/2002
un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes
Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK

MK noteikumi

15.05.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.04.2020.
3) izsludināts VSS - 20.04.2020.
4)iesniegts MK - 10.05.2020.

Grozījumi nepieciešami, lai nedublētu medicīnisko ierīču regulas 2017/745 un 2017/746, kā arī lai
nodrošinātu šo regulu korektu piemērošanu no 26.05.2020.

E. Strautiņš

12.3.

Izstrādāt grozījumus MK 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”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

1) nodots apspriešanā - 01.10.2020.
2) izsludināts VSS -01.03.2021.
3) iesniegts MK - 01.09.2021.

Sagatavots normatīvā akta projekts, kurā noteikumi precizēti, izslēdzot no tiem noteikumu tvērumam
neatbilsotšas prasības par aptiekās izgatavoto zāļu kvalitātes kontroli (saistīts ar 12.5.p.).

I.Mača

12.4.

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

Valdības rīcības plāna 139.1.pasākums
VSS 05.12.2019. (VSS-1207)

Nav

MK noteikumi

30.10.2022.

Iesniegts MK - 10.03.2020.

Sagatavots precizēts noteikumu projekts. Grozījumu mērķis ir palielināt zāļu pieejamību iedzīvotajiem, pēc
iespējas novēršot zāļu faktiskās un mākslīgās nepieejamības situācijas.

I.Mača

12.5.

Izstrādāt jaunus Aptieku darbības noteikumus

Valdības rīcības plāna 139.1.pasākums

Nav

MK noteikumi

30.10.2022.

1) nodots apspriešanā - 01.10.2020.
2) izsludināts VSS -01.03.2021.
3) iesniegts MK - 01.09.2021.

Sagatavoti normatīvā akta projekti, kurā konkretizētas farmaceitiskās aprūpes prasības un zāļu labas
izgatavošanas prakses prasības, tai skaitā kvalitātes kontrolei un marķēšanai, atbilstoši Farmaceitiskās
Inspekcijas sadarbības shēmas ietvarā apstiprinātām prasībām. (tiek atzīt par spēku zaudējušiem MK
23.03.2010. noteikumi Nr. 288 ”Aptieku darbības noteikumi”).
Grozījumi nepieciešami, lai regulējumā noteiktu aptiekās zāļu labas izgatavošanas prakses prasības atbilstoši
Farmaceitiskās Inspekcijas sadarbības shēmas ietvarā apstiprinātām prasībām un konkretizētu farmaceitiskās
aprūpes kritērijus, kā arī mazinātu slogu aptiekas filiālēm, veicinot to atvēršanu ārpus pilsētām.

I.Mača

12.6.

Izstrādāti grozījumi MK 2006. gada 17. janvāra noteikumos
Nr. 57 „Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu
lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

1) nodots apspriešanā - 01.10.2020.
2) izsludināts VSS -01.03.2021.
3) iesniegts MK - 01.09.2021.

Sagatavots normatīvā akta projekts, kurā noteikumi precizēti, izslēdzot no tiem noteikumu tvērumam
neatbilsotšas prasības par aptiekās izgatavoto zāļu marķēšanu (saistīts ar 12.6.p.).

I.Mača

12.7.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2017.gada
28.novembra noteikumos Nr.689 "Medicīnisko ierīču
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas,
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība""

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES
Nav
REGULA (ES) 2017/745
(2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu
(EK) Nr. 178/2002
un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes
Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK

MK noteikumu
grozījumi

15.05.2020.

1) nodots apspriešanā - 15.03.2020.
2) izsludināts VSS - 01.04.2020.
3) iesniegts MK - 02.05.2020.

Grozījumi nepieciešami, lai nedublētu medicīnisko ierīču regulas 2017/745 un 2017/746, kā arī lai
nodrošinātu šo regulu korektu piemērošanu no 26.05.2020.

E. Strautiņš

12.8.

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra Valdības rīcības plāna 139.1.un 149.1.pasākums
noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu veidošanas
principiem"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2022.

1) nodots apspriešanā – 01.06.2020.
2) izsludināts VSS – 01.08.2020.
3) iesniegts MK – 01.11.2020.

Aktualizēt zāļu cenu veidošanas principus.

A. Grīgs
I. Kaupere

12.9.

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 02.08.2011.
noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma
kritēriji"

Valdības rīcības plāna 139.1.pasākums

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2022.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 01.04.2020.
3) izsludināts VSS - 01.06.2020.

Uzlabot zāļu pieejamību un farmaceitisko aprūpi mazāk apdzīvotās vietās.
Atvieglot aptieku izveides kritērijus mazāk apdzīvotās vietās.
Mainīt aptieku izvietojuma ģeogrāfiskos kritērijus.
Mainīt aptieku izvietojuma demogrāfiskos kritērijus.

A. Grīgs
I. Mača

12.10.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2005. gada 8. marta
noteikumos Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un
uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas
noteikumi”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.03.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2020.
2) nodots apspriešanā - 15.03.2020.
3) izsludināts VSS - 01.04.2020.

Precizēt praksē kostatētās nepilnības zāļu izrakstīšanā ar augstu augstu farmakovigilances risku.

A. Grīgs

12.11.

Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra VM iniciatīva
noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu
un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompesnācijas
kārtība"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.03.2020.

1) izstrādāts projekts - 03.02.2020.
2) nodots apspriešanā - 15.03.2020.
3) izsludināts VSS - 15.04.2020.

Diagnožu kodu maiņa sakarā ar koda maiņu SSK klasifikatorā.

A. Grīgs

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES)
Nr.536/2014 (2014.gada 16.aprīlis) par cilvēkiem
paredzēto zāļu klīniskām pārbaudēm un ar ko atceļ
Direktīvu 2001/20

12.12.

Iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par normatīvā MK 22.07.2019.prot.Nr.33 39.§ 3.punkts.
regulējuma par zāļu vispārīgā nosaukuma norādīšanu receptēs
piemērošanas efektivitāti un atbilstību pacientu interesēm

Nav

Informatīvais
ziņojums

15.07.2020.

15.07.2020.

Veselības ministrijai sekot noteikumu piemērošanas efektivitātei un atbilstībai pacientu interesēm, un
veselības ministram līdz 2020. gada 15. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo
ziņojumu.

13.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

13.1.

ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/028 "Veselības ministrijas un Projekta ieviešanas termiņš 16.03.2018. padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts" ieviešana
15.05.2020.
Valdības rīcības plāna 244.1., 245.1.,
246.1.pasākums
VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.2.mērķis,
2.4.mērķis)

14.

Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļa

14.1.

Veikt izpēti un pieņemt lēmmu par VM atrašanās vietas
maiņu

Nav

Cits

15.05.2020.

15.11.2020.

Projekta mērķi - VM un VM padotībā esošo iestāžu:
I.Bērtulsone
1. Informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu
pārvaldības un aprites informācijas sistēmu (DVS).
Plānotais rezultāts- pilnveidoti 2 darbības procesi:
- resora institūciju iekšējās dokumentu aprites nodrošināšana;
- starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana.
2. Informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot vienotu datu apstrādes, attēlošanas un
nodošanas informācijas sistēmu (RVS; BI).
Plānotais rezultāts - pilnveidoti 3 darbības procesi:
- resora finanšu resursu centralizēta pārvaldība;
- resora datu uzkrāšana un publicēšana;
- resora iekšējo saimniecisko resursu pārvaldība.
3. Uzlabot IKT pārvaldību, palielinot IKT atbalsta efektivitāti un kvalitāti, izveidojot atvērtu iekšējo lietotāju
atbalsta platformu (VM iekštīkls) un ieviešot ar to saistītos procesus un procedūras (Projektu vadība; Klientu
atbalsta IS).
Plānotais rezultāts - pilnveidoti 3 darbības procesi;
- resora iekšējo informācijas tehnoloģiju resursu pārvaldība;
- resora IKT projektu un uzdevumu pārvaldība un kontrole;
- resora IKT infrastruktūras izvietošanas un pieslēgumu nodrošināšana.
4. Informācijas sistēmu darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras un datu drošības
nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā (Infrastruktūra; Drošība).
Plānotais rezultāts - pilnveidots darbības process:
- resora IKT infrastruktūras un datu drošības perimetra nodrošināšana. Plānots projekta īstenošanu pagarināt
vismaz par 12 mēnešiem, t.i. līdz 2021.gada 15.novembrim.

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Pieņemts lēmums par VM atrašanās vietas maiņu.

D.Zeltiņa

14.2.

MK rīkojuma projekts par valsts nekustamā īpašuma (kadastra VM iniciatīva
Nr. 90960030050) Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma
novadā nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai
"Neatkarība Balt"

Nav

MK rīkojuma
projekts

21.05.2020.

21.05.2020.

Ar MK rīkojumu pieņemts lēmums par valsts nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 90960030050) Rindzelē,
Zentenes pagastā, Tukuma novadā nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai un īpašums nodots
"Neatkarība Balt", lai atbalstītu rehabilitācijas centra izveidošanu

D.Zeltiņa,
R.Osis

14.3

Iesniegt izskatīšanai MK informatīvo ziņojumu par SIA
"Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
infrastruktūras sakārtošanu"

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(1.virsmērķis,3. darbības virziens, 3.3.mērķis)

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.04.2020.

30.04.2020.

MK sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
infrastruktūras sakārtošanu"

D.Zeltiņa

14.4

Izstrādāt centralizētu autotransporta līdzekļu iegādes,
uzturēšanas un izmantošanas atbalsta funkciju sistēmu VM
nozarē

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(1.virsmērķis,3. darbības virziens, 3.3.mērķis)

Nav

Cits

20.03.2020.

20.03.2020.

Izstrādāta centralizēta autotransporta līdzekļu iegādes, uzturēšanas un izmantošanas atbalsta funkciju sistēma
VM nozarē

D.Zeltiņa

14.5.

Izstrādāt VM valdījumā esošo nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas koncepciju

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(1.virsmērķis,3. darbības virziens, 3.3.mērķis)

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāta VM valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas koncepcija.

D.Zeltiņa

15.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

15.1.

Veikt aptauju VM darbinieku viedokļa izzināšanai par VM
lietojamo IKT rīku “ērtumu” un atbilstību ikdienas
pienākumu izpildē (t.sk., papildus nepieciešamajiem rīkiem)

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.2.mērķis)

Nav

Cits

30.09.2019

30.09.2019

Veikta darbinieku aptauja.

Z.Pētersons

15.2.

Izveidot un veikt IKT lietotāju apmācību, t.sk., video formātā VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.2.mērķis)

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Veiktas darbinieku apmācības.

Z.Pētersons

15.3.

Veikt MK 442 noteikumu prasībās definētos pasākumus VM 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi
sistēmu drošības nodrošināšanai
Nr. 442

Nav

Cits

30.05.2020

30.05.2020

Izveidots VM sistēmu saraksts, noteiktas sistēmu drošības klases un izstrādāta MK442 noteiktā dokumentācija Z.Pētersons

15.4.

Veikt IT sistēmu drošības auditu

Nav

Cits

30.10.2020

30.10.2020

Veikts IT drošības audits sistēmām pieejamā finanšu līdzekļu apjomā

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.1..mērķis)

2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi
Nr. 442

A.Grīgs

Z.Pētersons

15.5.

Izveidota vietne / sistēma informācijas publicēšanai par VM
vadīto darba grupu rezultātiem

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 3. darbības virziens, 3.2.mērķis)

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Ievietota iestādēm pieejama informācija pakalpojumā OneDrive, nodrošinot piekļuvi VM un tās padotības
iestādēm.

E.Fiļa

16.

Projektu vadības departaments (PVD)

16.1.

Piesaistīt ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālu
reģioniem. Īstenot pilotprojektu attālinātās konsultācijas
ieviešanai. Nodrošināt ārstniecības pakalpojumus mobilajos
kabinetos.

MK 21.03.2017. noteikumu Nr.158 7.2., 13.3.,
23.1., 23.2.apakšpunkti (SAM 9.2.5.projekts)

Nav

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

1) Specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāji - reģioniem piesaistītas ārstniecības personas, kuras saņēmušas
atbalstu darbam ārpus Rīgas - vismaz 250 personas.
2) Uzsākts īstenot pilotprojektu attālinātās konsultācijas ieviešanai ar mērķi racionālāk izmantot
cilvēkresursus, kā arī kvalitatīvāk un ātrāk sniegt pavientiem nepieciešamos pakalpojumus un novērtēti
pilotprojekta rezultāti.
3) Uzsākts īstenot pilotprojektu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšana mobilajos kabinetos.

A.Mille-Grebeņņikova

16.2.

Nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu,
farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālajā jomā
strādājošo speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un
pilnveidošanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot
no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā

MK 08.11.2016. noteikumu Nr.718 7.2.apakšpunkts Nav
(SAM 9.2.6. projekts)

Cits

30.12.2020.

30.12.2020.

Specifiskā atbalsta mērķa iznākuma rādītājs - 10 143 apmācītas personas.

E.Vilcāne

16.3.

Izstrādāt un aprobēt ilgtspējīgu risinājumu tālākizglītības
MK 08.11.2016. noteikumu Nr.718 7.2.apakšpunkts Nav
programmu pieejamības uzlabošanai ārstniecības personām un (SAM 9.2.6. projekts)
ārstniecības atbalsta personām
VM darbības stratēģijas virsmērķis Nr. 1, 3.darbības
virziens, mērķis Nr. 3.2., 5 uzd.

Nav

30.12.2020.

30.12.2020.

Izstrādāts ilgtspējīgs modelis tālākizglītības programmu pieejamības uzlabošanai ārstniecības personām un
ārstniecības atbalsta personām.

E.Vilcāne

16.4.

ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi" (Projekta Id.Nr. 9.2.4.1/16/I/001)
īstenošana

Cits

30.12.2020.
30.12.2020.
Projekta ietvaros 2020. gadā plānotais:
K.Pavasare
Plānoto pasākumu īstenošana ir atkarīga Plānoto pasākumu īstenošana ir atkarīga no 1) Nodrošināta pašvaldībās īstenoto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu saturiskā
no iepirkumu rezultātiem.
iepirkumu rezultātiem.
uzraudzība un atbilstoši MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 310, 64.5 apakšpunktam veikta pašvaldību pārskatu
izvērtēšana un rekomendāciju sniegšana;
2) Aktualizēts un saskaņots Starpsektoru sadarbības komitejā Veselības veicināšanas un slimību profilakses
plāns;
3) Uzsāktas un īstenotas vismaz 5 sabiedrības informēšanas kampaņas par psihisko veselību, seksuālo un
reproduktīvo veselību, veselīga uztura tematiem, īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa par zāļu
starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu;
4) Nodrošināta muzejpedagoģisko programmu, lekciju un ceļojošo izstāžu īstenošana par sabiedrības veselības
jautājumiem;
5) Nodrošināta dažādu nacionāla mēroga mācību programmu par seksuālo un reproduktīvo veselību, mutes un
zobu veselības veicināšanu, atkarību mazināšanas jautājumiem uzsākšana un īstenošana;
6) Nodrošināta vismaz 6 sabiedrības veselības pētījumu uzsākšana un īstenošana;
7) Nodrošināta divu slimību profilakses programmu īstenošanas uzsākšana par smēķēšanas atmešanu un sirds
un asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanu un mazināšanu;
8) Nodrošināta dalība dažādos sabiedriskos pasākumos (piemēram, festivāli, sporta pasākumi) par sabiedrības
veselības jautājumiem.

17.

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (ELSSD)

17.1.

Sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā un parakstīšanai
"Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas
valdības līguma par savstarpēju palīdzību un sadarbību
ārkārtējo situāciju novēršanā, gatavībā un reaģēšanā veselības
jomā" projektu

Pasākums bija 2019.gada plānā, bet sakarā ar
Nav
atbildīgo personu nomaiņu Igaunijas Sociālo lietu
ministrijā, līguma projekts tika saņemts novēloti.
2019.gada 6.novembra Latvijas - Igaunijas
starpvaldibu komisijas sanāksmē tika apstiprināts, ka
turpinās strādāt pie dokumenta. Jautājums par
Baltijas valstu sadarbību katastrofu palīdzībā
veselības jomā tika skatīts arī Baltijas Asamblejas
38.sesijā 2019.gada 28.–29. novembrī

MK noteikumu
projekts, t.sk.,
līguma projekts

01.07.20.

01.07.2020

Parakstīts līgums.

L.Pauliņš

17.2

Sagatavot parakstīšanai LatvijasVeselības ministrijas un
Igaunijas Sociālo lietu ministrijas līgumu par neatliekamās
palīdzības sniegšanu pierobežas teritorijā

Nepieciešamība atjaunot 2010.gadā noslēgto līgumu Nav
pēc Igaunijas iniciatīvas. jautājums skatīts 2019.gada
6.novembra Latvijas - Igaunijas starpvaldibu
komisijas sanāksmē

Līguma projekts

31.12.2020.

31.02.2020.

Parakstīts līgums.

L.Pauliņš

17.3

Koordinēt ziņojuma par Latvijas sabiedrības veselību
sagatavošanu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas (OECD) Veselības komiteju un organizēt tā
prezentāciju

OECD un Vm ir vienojušies par šī ziņojuma
Nav
sagatavošanu, VM apstiprinājuma vēstule par
sabiedrības veselības ziņojuma veikšanu tika nosūtīta
2019.gada19.septembrī (Nr. 01-19.2/3934).
2019.gada30.oktobrī OECD atsūtīja atbildes vēstuli
ar apstiprinājumu un rēķinu (1014/2019). OECD
ekspertu izpētes misija notika no 2019.gada 2. līdz
6.decembrim

Cits

01.10.2020

01.10.2020

Sagatavots ziņojums, organizēts pasākums.

L.Pauliņš

17.4

Sagatavoti informatīvie ziņojumi par ES veselības ministru
neformālajām un formālajām padomēm (EPSCO)

Ikgadēji pasākumi, kuros piedalās veselības ministrs Nav

Informatīvais
ziņojums

31.12.2020

1) 30.04.20.
2) 31.12.2020.

Sagatavotas nacionālās pozīcijas un pārstāvētas Latvijas nacionālās intereses ES veselības ministru
neformālajās un formālajās padomēs.

A.Takašovs

Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumu Nr. 310
(SAM 9.2.4.1. projekts)
Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.2020.gadam
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā
uzlabošanas plāns 2017.–2020. gadam

Nav

18.

Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļa (NCAN)

18.1.

Grozījumi normatīvajos aktos, nosakot adaptācijas perioda
piemērošanas kārtību reglamentētās profesijās veselības
aprūpes jomā

MK 31.01.2017. sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 2017-UZD-329
22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs
iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas
Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas
kārtība"" 2.punktā dotais uzdevums (pagarināts ar
16.10.2018. MK sēdes prot.Nr.48, 15.§)

MK noteikumu
projekts

30.06.2020.

1) izsludināts VSS - 30.04.2020.
2) iesniegts MK - 30.06.2020.

Veikti grozījumi adaptācijas perioda piemērošanai reglamentētajās profesijās veselības aprūpes jomā, tai
D.Roga
skaitā: 1) adaptācijas perioda piemērošana, 2) svītrota zobārstniecības māsas specialitāte; 3) netiek īstenotas
ergoterapeita asistenta izglītības programmas; 4) rezidentu ārpus rezidentūras studijām; 5) diasporai piederīgo
ārstniecības personu profesionālās darbības atjaunošana.
Veikti grozījumi:
1) MK 24.05.2016. noteikumos Nr. 317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra
izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība””;
2) MK 24.03.2009. noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā
vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo
personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu””;
3) MK 06.06.2006. noteikumos Nr.460 „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu
sarakstu reglamentētajām profesijām””;
4) MK 05.11.2013. noteikumi Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi””.

