Nr.
p.k.

1
1.

Pasākums

Īss pasākuma pamatojums (atsauce uz VRP
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

DAUK Nr.

3

Dokumenta veids
(MK noteikumi,
likumprojekts,
PPD)

4

Sākotnēji noteiktais izpildes
termiņš (dd.mm.ggg.).
(Norāda, ja atšķiras no
"Plānotais/koriģētais izpildes
termiņš" un/vai, ja uzdevums ir
Valsts kancelejas kontrolē).

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

1.1 Rīcības plāns veselības aprūpes eksporta pakalpojumu 07.08.2018. MK sēdes prot. Nr.37 82.§
jomas attīstībai
Informatīvā ziņojuma "Par veselības tūrisma
2019.-2023.gadam (VSS-1183)
attīstības veicināšanas iespējām" 2.p.

2018-UZD-1839

Plāns

01.02.2019.

Iesniegts MK- 06.02.2019.

Veikt mērķtiecīgas darbības veselības aprūpes eksporta pakalpojumu jomas sakārtošanā un
attīstībā, un eksporta pieauguma veicināšanā, kā arī noteikt atbildīgos par katru veselības
aprūpes eksporta pakalpojumu attīstības procesa posmu.

A. Vaļuliene

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

Valdības rīcības plāna 145.1.pasākums

Nav

Cits

1. 31.05.2019.
2. 31.12.2019.

1. 31.05.2019.
2. 31.12.2019.

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

A. Vaļuliene

1.3. Uzsākt LEAN principu ieviešanu Veselības ministrijā

VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
(2.virsmērķis, 3. darbības virziens, 3.1.mērķis)

Nav

Cits

30.12.2019.

30.12.2019.

Uzsākta LEAN pincipu ieviešana Veselības mnistrijā

A. Vaļuliene

1.4. Organizēt ik ceturkšņa ministrijas darbinieku
kopsapulci, informējot par aktualitātēm, plānotajām
reformām

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

Nav

Cits

30.12.2019.

30.12.2019.

Norganizētas VM ministrijas darbinieku kopsapulces (4)

A. Vaļuliene

2.1. Izstrādāt Veselības ministrijas darbības stratēģiju 2019.- MK 02.12.2014. noteikumi Nr. 737. Attīstības
2021.gadam
plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi (prot. Nr.66 39.§).

Nav

VM rīkojums

01.03.2019.

01.03.2019.

Lai nodrošinātu Veselības ministrijas darbības vidējā termiņa plānošanu tās kompetencē
esošajās politikas jomās saistībā ar veselības nozarē apstiprinātajiem politikas plānošanas
dokumentiem.

L.Boltāne

2.2. Izstrādāt Valdības rīcības plāna veselības nozares
rīcības virziena pasākumus

Ministru kabineta 7.04.2009. noteikumu Nr.300
"Ministru kabineta kārtības rullis" 35.punkts

Nav

Valdības rīcības
plāna sadaļa

25.03.2019.

25.03.2019.

Sadarbībā ar valdības sociālajiem partneriem, sadarbības partneriem un nozari pārstāvošajām L.Boltāne
nevalstiskajām organizācijām sagatavots veselības nozares rīcības virziena pasākumu projekts
valdības deklarācijā doto uzdevumu izpildei un iesniegts Pārresoru koordinācijas centram.

2.3. Izstrādāt grozījumus MK 01.11.2011. noteikumos
Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums"

NVD vēstule (DVS Nr.8072/2018)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.10.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.07.2019.
3) izsludināts VSS - 01.08.2019.
4) iesniegts MK - 01.10.2019.

Veikti grozījumi MK 01.11.2011.noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" K.Šica
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)NVD vēstule (DVS Nr.8072/2018)
2)Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas
pasākumu plāns 2019.–2022.gadam (4.10.1.
pasākums)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

1. 30.04.2019.
2. 01.03.2020.

1.
1) izstrādāts projekts - 1.02.2019.
2) nodots apspriešanā - 15.02.2019.
3) izsludināts VSS - 01.03.2019.
4) iesniegts MK - 30.04.2019.
2.
1)izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.10.2019.
2)izsludināts VSS - 30.12.2019.

1.Pagarināt termiņu, sākot no kura e-veselības sistēmā pacientam ir pieejama funcionalitāte
liegt piekļuvi saviem datiem konkrētai ārstniecības personai un atsevišķām ārstniecības
iestādēm.
2.Izstrādāts regulējums, kas nosaka, ka darba devējam VID EDS ir pieejama informācija par
darbiniekam atvērtu darbnespējas lapu.

L. Boltāne

Nav

Likumprojekts

30.12.2019.

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

Lai radītu normatīvo regulējumu cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu ieguvei, apstrādei,
uzglabāšanai biobankā, izmantošanai turpmākiem zinātniskiem pētījumiem, uzsākt Biobanku
likumprojekta izstrādi.

L.Boltāne
A.Bless
A.Jurševica
A.Valdmane

2.

Politikas koordinācijas nodaļa (PKN)

2.5. Izstrādāt Biobanku likumprojektu

2.6. Sagatavot informatīvo ziņojumu par informatīvā
ziņojuma 1.pielikumā "E-veselības 1.un 2.kārtas
projektos izstrādāto funkcionalitāšu lietošanas risku
analīze" iekļauto pasākumu izpildi

Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "E- 2018-UZD-2283
veselība Latvijā" ieviešanu 2014.-2016.gadā gala
atskaite", 23.10.2018. MK sēdes Prot. Nr. 49
48.§ 3.punkts

Informatīvais
ziņojums

30.04.2019.

Iesniegts MK - 15.07.2019.

Ministru kabinetā iesniegta informācija par informatīvā ziņojuma 1.pielikumā "E-veselības
1.un 2.kārtas projektos izstrādāto funkcionalitāšu lietošanas risku analīze" iekļauto pasākumu
izpildi.

K.Šica

2.7. Sagatavot informāciju par Valdības rīcības plānā
iekļauto pasākumu izpildi

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

Cits

01.09.2019.

01.09.2019.

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

K.Šica

Nav

2.8. Starpresoru vienošanās par sadarbību korupcijas un
nodokļu nemaksāšanas risku mazināšanā

MK 2019.gada 5.februāra sēdes prot. Nr.5 30.§
TA-183 8.15.apakšpunkta izpilde.

Nav

Cits

01.04.2019.

30.07.2019.

8.15. Veselības ministrijai (Veselības inspekcijai) sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts
L.Boltāne
ieņēmumu dienestu) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2019.gada 1.aprīlim
izstrādāt starpresoru vienošanās projektu par sadarbību korupcijas un nodokļu nemaksāšanas
risku mazināšanā, riska informācijas apritē un kontroles pasākumu veikšanā saskaņā ar
2018.gada 14.novembrī noslēgto Starpresoru sadarbības memorandu.

2.9. Sagatavot priekšlikumus proritārajiem politikas
pasākumiem Valsts pētījumu programmā "Sabiedrības
veselība"

VM iniciatīva

Nav

Cits

15.07.2019.

15.07.2019.

Sagatavoti priekšlikumi proritārajiem politikas pasākumiem Valsts pētījumu programmā
"Sabiedrības veselība"

L.Boltāne
K.Šica

2.10. Izstrādāt grozījumus MK 2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

15.11.2019.

Saistībā ar Starptautiskās sadarbības informācijas sistēmas ieviešanu Nacionālajā veselības
dienestā nepieciešams veikt grozījumus noteikumu nodaļā "3.13. Veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšana citā ES dalībvalstī, EEZ valstī un Šveicē".

K.Šica
L.Boltāne

2.11. Izveidota E-veselības lietotāju padome un nodrošināta
tās iesaiste lēmumu pieņemšanā par e-veselības
sistēmas uzlabojumiem un tās attīstību.

Valdības rīcības plāna 145.1.pasākums

Nav

VM nolikums

30.04.2019.

1) izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā- 15.08.2019.
2) izsludināts VSS - 19.09.2019.
4) iesniegts MK - 15.11.2019.
30.04.2019.

Apstiprināts E-veselības lietotāju padomes nolikums un personālsastāvs.

L.Boltāne
I.Vērdiņa - Lāce

J. Feldmane

3.

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

3.1. Izstrādāt AMR izplatības ierobežošanas plānu.

Sabiedrības veselības stratēģija 2014-2020.g.

Nav

Plāns

30.11.2019.

1) izstrādāts projekts -15.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 15.04.2019.
3) izsludināts VSS - 30.05.2019.
4) iesniegts MK - 30.11.2019.

Apstiprināts starpsektoru politikas plānošanas dokuments AMR izplatības ierobežošanai,
nodrošinot koordinētu institūciju rīcību.

3.2. Izstrādāt Plānu pakāpeniskai zobārstniecības
amalgamas izmantošanas samazināšanai 2019.2020.gadam

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nav
2017/852 (2017. gada 17. maijs) par dzīvsudrabu
10. panta trešais punkts

Plāns

01.07.2019.

1) izstrādāts projekts -15.02.2019
2) nodots apspriešanā -15.03.2019.
3) izsludināts VSS - 15.05.2019.
4) iesniegts MK - 01.07.2019.

Apstiprināts pasākumu plāns zobārstniecības amalgamas izmantošanas apjoma samazināšanai A. Segliņa
atbilstoši ES normatīvo aktu prasībām.

3.3. Izstrādāt MK noteikumus "Higiēnas prasības publiskas Nepieciešams precizēt novecojušas tiesību normas Nav
lietošanas baseiniem un pirtīm".

MK noteikumi

30.12.2019.

1) izstrādāts projekts -15.04.2019.
2) nodots apspriešanā -15.06.2019.
3) izsludināts VSS - 01.09.2019.
4) iesniegts MK -30.12.2019.

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

3.4. Izstrādāt MK noteikumus "Higiēnas prasības personu
atskurbināšanas pakalpojumu nodrošināšanai" (VSS501)

MK 09.08.2016. prot.Nr.39 41.§ “Informatīvais
ziņojums “Par sadarbības rezultātiem ar
pašvaldībām par atskurbināšanas pakalpojuma
sniegšanu, par pašvaldību praksi minētā
pakalpojuma sniegšanā un priekšlikumiem
turpmākai rīcībai šajā jomā”” 2.punkts d

2016-UZD-2054

MK noteikumi

31.03.2019.

1) iesniegts MKK - 01.03.2019.
2) iesniegts MK - 31.03.2019.

Noteikti vienoti higiēnas standarti atskurbināšanas pakalpojumu sniedzējiem, mazinot infekciju J.Feldmane
izplatīšanās riskus šo pakalpojumu sniegšanas laikā.

3.5. Izstrādāt MK noteikumus "Noteikumi par
epidemioloģiskās drošības pasākumiem tuberkulozes
izplatības ierobežošanai"

Epidemioloģiskās drošības likums 3.panta otrā
daļa;
2018-JUR-54;
DVS Nr. 4766/2018

2018-UZD-1183

MK noteikumi

01.10.2018.

1) izsludināts VSS - 15.02.2019.
2) iesniegts MK - 30.09.2019.

Noteikta vienota kārtība profilaktiskajai izmeklēšanai uz TB, TB diagnostikai un ārstēšanai kā A. Segliņa
arī kontaktpersonu uzraudzībai. Noteiktas SPKC un ārstniecības personu kompetences.

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

Grozījumi nepieciešama, lai precizētu normas pēc Nav
MK noteikumu "Noteikumi par epidemioloģiskās
drošības pasākumiem tuberkulozes izplatības
ierobežošanai" apstiprināšanas

MK noteikumu
grozījumi

30.11.2019.

1) izstrādāts projekts -15.03.2019.
2) nodots apspriešanā -15.04.2019.
3) izsludināts VSS - 01.06.2019.
4) iesniegts MK - 30.11.2019.

Precizēta kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā pārbaude tuberkulozes gadījumā, noteiktas A. Segliņa
SPKC un ārstniecības perosnu kompetences.

3.7 Izstrādāt grozījumus MK 2015. gada 8. decembra
noteikumos Nr.693 „Kārtība, kādā skaistumkopšanas
un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par
saimnieciskās darbības uzsākšanu”

Nepieciešams precizēt novecojušas tiesību normas Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.09.2019.

1) izsludināts VSS - 01.03.2019.
2) iesniegts MK - 30.09.2019.

Nodrošināta kārtība atbilstoši reālajai situācijai, mazināts administratīvais slogs, samaziont
reģistrācijai iesniedzamo informācijas apjomu.

A. Segliņa

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

Lai papildinātu un precizētu infekcijas slimību un Nav
metožu sarakstu apstiprinošajai testēšanai.

MK noteikumu
grozījumi

01.09.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.07.2019.
3) izsludināts VSS - 01.08.2019.
4) iesniegts MK - 01.09.2019.

Precizēta kārtība infekcijas slimību diagnostikai asins donoriem.

I. Liepiņa

3.9. Izstrādāt grozījumus MK 2000.gada 26.septembra
noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" (VSS1144)

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018- Nav
2020.gadiem

MK noteikumu
grozījumi

01.04.2019.

iesniegts MK - 01.04.2019.

Nodrošināta grūtnieču un bērnu līdz 2 gadu vecumam vakcinācijas pret gripu iekļaušana
vakcināicjas kalendārā.

I. Liepiņa

A. Segliņa

3.10. Izstrādāt grozījumus MK 2015.gada 14.aprīļa
noteikumos Nr.182 "Noteikumi par higiēnas prasībām
tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un
speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem"

Nepieciešams noteikumus harmonizēt
Nav
ar 2018.gada 9.oktobra MK noteikumiem Nr.631
"Higiēnas prasības skaistumkopšanas
pakalpojumu sniedzējiem"

MK noteikumu
grozījumi

01.10.2019.

1) izsludināts VSS - 01.07.2019.
2) iesniegts MK - 01.10.2019.

Precizētas prasības tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši reālajai
situācijai.

D. Būmane

3.11. Izstrādāt grozījumus MK 2003.gada 4.novembra
noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa
infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un
ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas
organizatoriskā kārtība".

Nepieciešams aktualizēt novecojušas normas

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.09.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.10.2019.
3) izsludināts VSS - 01.12.2019.

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

J.Feldmane

3.12. Izstrādāt grozījumus MK 2017.gada 28.novembra
noteikumos Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas,
uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”.

Nepieciešams papildināt 2.pielikumā minēto
oficiālo peldvietu sarakstu

Nav

MK noteikumu
grozījumi

13.05.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 21.03.2019.
3) izsludināts VSS - 18.04.2019.
4) iesniegts MK - 13.05.2019.

Papildināts peldvietu saraksts ar jaunu peldvietu.

D. Būmane

3.13. Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada
13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par
poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem".

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona Nav
poliomielīta likvidācijas sertifikācijas komisija ir
precizējusi kārtību, kādā tiek izmaklēti paraugi
bērniem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, kam ir
akūta šļauganā paralīze, lai izslēgtu vai
apstiprinātu aizdomas par poliomielītu

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.05.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.08.2019.
3) izsludināts VSS - 01.10.2019.
4) iesniegts MK - 30.12.2019.

Precizēta organizatoriskā kārtība.

I. Liepiņa

Ieteikumi

30.09.2019.

30.09.2019.

Uzlabot cilvēktirdzniecības gadījumu atpazīšanu ārstniecības personu darbā.

I. Liepiņa

3.14. Izstrādāt ieteikumus ārstniecības personām par cilvēku Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes Nav
tirdzniecības gadījumu un upuru identificēšanu un
2014.-2020.gadam 21.pasākums – izstrādāt
rīcību.
metodiskos materiālus nozaru speciālistiem
(ārstniecības personālam) par cilvēku
tirdzniecības gadījumu un upuru identificēšanu un
rīcību
3.15. Izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2002. gada 27.
decembra noteikumos Nr. 610 “Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai
profesionālās vidējās izglītības programmas”.

Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 pants.

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.11.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.06.2019.
2) nodots apspriešanā - 20.07.2019.
3) izsludināts VSS - 15.08.2019.
4) iesniegts MK - 01.11.2019.

Pagarināt termiņu noteikto platību uz vienu skolēnu, kā arī dušu skaita pie sporta zālēm
nodrošināšanai līdz 2023.gada 1.septembrim. Noteikt nosacījumus higiēnas prasību
piemērošanai, ja iestāde mācību procesu uz renovācijas laiku nodrošina citā iestādē. Pārskatīt
prasības skolu telpu un aprīkojuma nodrošināšanai.

D.Būmane

3.16. Saskaņot un apstiprināt vadlīnijas "Vides kvalitāte un
drošība izglītības iestādēs".

1) Sabiedrības veselības pamatnostādnes 20142020.gadam;
2) PVO divgades sadarbības līgums 20182019.gadam

Nav

Vadlīnijas

01.10.2019.

1)saskaņots ar iesaistītajām institūcijām 01.06.2019.
2)apstiprinātas vadlīnijas - 01.08.2019.
3)prezentēšanas pasākums - 01.10.2019.

Veicināt pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvju zināšanas par izglītības iestāžu telpu vides
kvalitātes un drošuma uzlabošanu. Vadlīniju "Vides kvalitāte un drošība izglītības iestādēs"
saskaņošana ar iesaistītajām pusēm, apstiprināšana, prezentēšanas pasākuma skolām
nodrošināšana.

D.Būmane

3.17. Veikti grozījumi Pacientu tiesību likumā, lai
nodrošinātu, ka normatīvajos aktos tiek iekļautas
normas, kas paredz datu apmaiņu starp NVD un
Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par ceļu
satiksmes negadījumos ievainoto personu ievainojumu
(traumu) atbilstību MAIS3+ klasifikācijai

MK 26.06.2019. prot. Nr.30 31.§ 3.punkts.

2019-UZD-1084

Likumprojekts

31.12.2019.

4.

3.Veselības ministrijai izstrādāt un veselība sministram līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegti I.Liepiņa
izskatīšanai MK grozījumi Pacientu tiesību likumā, lai nodrošinātu, ka normatīvajos aktos tiek
iekļautas normas, kas paredz datu apmaiņu starp NVD un Iekšlietu ministrijas Informācijas
centru par ceļu satiksmes negadījumos ievainoto personu ievainojumu (traumu) atbilstību
MAIS3+ klasifikācijai.

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

4.1. Izstrādāt Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un Saskaņā ar "Sabiedrības veselības
alkoholisma ierobežošanas rīcības plānu nākošajam
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"'
periodam

Nav

Plāns

30.12.2019.

1) Izstrādāts projekts-02.09.2019.
2) nodots apspriešanā-16.09.2019.
3) izsludināts VSS-31.10.2019.
4) iesniegts MK-30.12.2019.

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

R.Purvlīcis

MK sēdes prot. Nr.3 21.§ Likumprojekta
4.2. Izstrādāt konceptuālo ziņojumu par jaunieviestā
antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti,
"Grozījumi Sporta likumā" 4.p.
trūkumiem un priekšrocībām, kā arī par nacionālā
antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvajos
aktos.

2018-UZD-155

Koceptuālais
ziņojums

Iesniegts MK - 01.05.2019.

Iesniegts MK - 01.07.2019.

Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un veselības
ministram līdz 2019.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā
konceptuālo ziņojumu par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti,
trūkumiem un priekšrocībām, kā arī par nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos
normatīvos aktos.

R.Purvlīcis

4.3. Izstrādāt grozījumus "Enerģijas dzērienu aprites
likumā" un iesniegt izskatīšanai MK (VSS-986, prot.
38, 14.§)

Saskaņā ar Informatīvo ziņojumu "Nozaru
Nav
administratīvo pārkāpumu kodifikācijas
ieviešanas sistēma" (MK 2014. gada 22. aprīļa
sēdes protokola Nr. 24, 26.§); Informatīvo
ziņojumu "Nozaru administratīvo pārkāpumu
kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana" (MK
2016.gada 13.decembra sēdes protokola Nr.68,
67.§); MK 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola
Nr.24, 26.§ 2. un 3. punktā noteikto.

Likumprojekts

30.12.2019.

1.Iesniegts MK - 30.04.2019.
2.Nodrošināta likumprojekta turpmākā
virzība Saeimā - 30.12.2019.

Pārņemti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi specifiskajā nozares
likumā.

L.Piķele

4.4. Izstrādāt grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā Grozījumi likumā tiek veikti, lai ar SPKC lēmumu Nav
stāšanās un piemērošanas kārtību”
pagaidu aizliegumā esošajām jaunajām
psihoaktīvajām vielām noteiktu apmērus, sākot ar
kuriem daudzumi tiek uzskatīti par nelieliem un
lieliem

Likumprojekts

30.12.2019.

1) Izstrādāts projekts-06.06.2019.
2) izsludināts VSS-13.06.2019.
3) iesniegts MK-01.08.2019.
4) iesniegts Saeimā -20.08.2019.
5)nodrošināta likumprojekta turpmākā
virzība Saeimā - 30.12.2019.

Izstrādāti un Saeimā apstiprināti grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un
piemērošanas kārtību”.

D.Muravska,
L.Voitkeviča

4.5. Izstrādāt grozījumus "Tabakas izstrādājumu, augu
smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču
un to šķidrumu aprites likumā" un iesniegt izskatīšanai
TM APK darba grupā

Saskaņā ar MK 2014.gada 22.aprīļa sēdes prot.
Nav
24 26§ informatīvo ziņojumu "Nozaru
administratīvo pārkāpumu kodifikācijas
ieviešanas sistēma" tiek pārņemti Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi
specifiskajā nozares likumā

Likumprojekts

30.12.2019.

1) Izstrādāts projekts-01.02.2019.
2) iesniegts TM APK darba grupā01.03.2019.
3)iesniegts MK - 02.09.2019.
4) nodrošināta likumprojekta turpmākā
virzība Saeimā - 30.12.2019.

Pārņemti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi specifiskajā nozares
likumā.

L.Voitkeviča
R.Purvlīcis

4.6. Izstrādāti MK noteikumi “Nacionālie antidopinga
noteikumi”

1.Saskaņā ar Sporta likuma 11.prim panta pirmo
daļu;
2.Saskaņā ar Sporta likuma 11.4. sesto daļu;
3.Saskaņā ar Sporta likuma 11.3. sesto daļu.
2018-JUR-88

1.2018-UZD-1581 MK noteikumi
2.2018-UDZ-1579
3.2018-UDZ-1580

30.06.2019.

1) Izstrādāts projekts-10.04.2019.
2) nodots apspriešanā-25.04.2019.
3)izsludināts VSS-30.05.2019.
4) iesniegts MK-28.06.2019.

Izstrādāti un MK apstiprināti noteikumi “Nacionālie antidopinga noteikumi”, kuros:
1.Noteikta kārtība un termiņi, kādos sportists iesniedz terapeitiskās lietošanas izņēmumu
pieteikuma anketu, kā arī kārtība un termiņi, kādos Terapeitiskās lietošanas izņēmumu
komisija pieņem lēmumu par terapeitiskās lietošanas izņēmumiem;
2.Noteikta kārtība un termiņi, kādos Latvijas Antidopinga birojs vēršas Disciplinārajā
antidopinga komisijā, un kārtība un termiņi, kādos Disciplinārā antidopinga komisija izskata
iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus un pieņem par tiem lēmumus".

L.Piķele

4.7. Izstrādāti MK noteikumi "Par Pasaules Antidopinga
aģentūras 2015.gada kodeksa pieņemšanu"

VM iniciatīva, lai atvieglotu MK noteikumu
"Nacionālie antidopinga noteikumi" izstrādi un
turpmāk Latvijas Antidopinga biroja darbu

Nav

MK noteikumi

28.06.2019.

1) Izstrādāts projekts 10.04.2019.
2) nodots apspriešanā 25.04.2019.
3)izsludināts VSS - 30.05.2019.
4)iesniegts MK - 28.06.2019.

Izstrādāti un MK apstiprināti noteikumi "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015.gada
kodeksa pieņemšanu"

L.Piķele

4.8. Izstrādāti grozījumi MK 2016.gada 2.janvāra
noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums" un
iesniegt izskatīšanai MK (VSS-1165, prot. 43, 23.§)

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
19.panta otro daļu

Nav

MK noteikumu
grozījumi

28.02.2019.

Iesniegts MK-28.02.2019.

MK apstiprināti grozījumi Uztura padomes nolikumā.

L.Piķele

Saskaņā ar likuma
4.9. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr. 847
“Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām "Par narkotisko un psihotropo vielu
vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem”
un zāļu likumīgās aprites kārtību"
3. panta otro daļu
VM iniciatīva
4.10. Izstrādāt veselīga uztura ieteikumus pacientiem ar
dažādām hroniskām neinfekcijas slimībām

Nav

MK noteikumu
grozījumi

25.09.2019.

1) Izstrādāts projekts-20.08.2019.
2) izsludināts VSS-05.09.2019.
3) iesniegts MK-25.09.2019.

Izstrādāti un MK apstiprināti grozījumi noteikumos Nr. 847.

D.Muravska

Nav

VM ieteikumi

30.12.2019.

30.12.2019.

Izstrādāti un apstiprināti ieteikumi.

L.Piķele

4.11. Pārskatīt un aktualizēt veselīga uztura ieteikumus
pieagušajiem

VM iniciatīva

Nav

VM ieteikumi

31.12.2019.

31.12.2019.

Aktualizēti veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.

L.Piķele

4.12. Izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem un
īstenotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas
iedzīvotāju vidū

Saskaņā ar VM un PVO Eiropas Reģionālā biroja Nav
Divgades līgumu

Rekomendācijas

31.12.2019.

31.12.2019.

Izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem, lai realizētu politiku fiziskās L.Piķele
aktivitātes veicināšanai Latvijas iedzīvotāju vidū.

4.13. Organizēt VM un LPS sarunas, nodrošināt sarunu
protokolēšanu

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

VM un LPS sarunu
protokols

10.08.2019.

10.08.2019.

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

S.Eglāja

4.14. Izvērtēt iespēju pilnveidot normatīvo regulējumu par
kontrolei pakļautām narkotiskajām un psihotropajām
vielām

VM iniciatīva

Sagatavota
informācija

30.12.2019.

30.12.2019.

Sagatavota informācija par normatīvā regulējuma pilnveidošanas iespējām attiecībā uz
kontrolei pakļautām narkotiskajām un psihotropajām vielām.

D.Muravska

5.

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

Nav

5.1. Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas
plāns 2019.-2020.gadam

VM iniciatīva

Nav

Plāns

01.04.2019.

Iesniegts MK - 01.04.2019.

Izstrādāts rīcības plāns psihiskās veselības aprūpes uzlabošanai

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

Likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta 3.2 daļā
dotais deleģējums;
2018-JUR-22

2018-UZD-502

MK noteikumi

31.12.2018.

Iesniegts MK - 2.12.2019.

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

5.3. Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība"

1) MK 2018.gada 28.augusta sēdes Prot. Nr.40
26.§ protokollēmuma TA-1736 4.punkta izpilde.
Informatīvā ziņojuma „Par veselības reformas
pasākumu īstenošanu 2019.gadā” izpilde.

1) 2018-UZD-2010 MK noteikumu
2) 2018-UZD-214 grozījumi
3)2019-UZD-207

1) 01.12.2018.
2) 01.07.2019.
3) 30.09.2019.

1) 01.04.2019.
2) 01.07.2019.
3) iesniegts MK - 30.09.2019.

1) 4. Veselības ministrijai sadarbībā ar ārstniecības iestādēm līdz 2018.gada 1.decembrim
izvērtēt noteikumu 6.pielikuma 1.punktā noteiktos slimnīcu līmeņus un stacionāro veselības
aprūpes pakalpojumu profilus un nepieciešamības gadījumā iesniegt izskatīšanai Ministru
kabinetā grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu
organizēšanas un samaksas kārtība", precizējot 6.pielikuma 1.punktu.
2) 9. Veselības ministrijai veikt izvērtējumu par II un III līmeņa slimnīcu atbilstību aprūpes
līmeņiem, kā arī, ja nepieciešams, pārskatīt slimnīcu aprūpes līmeņu prasības, un veselības
ministram līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt izvērtējumu Ministru kabinetā.
3) ( 8.12.) Veselības ministrijai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz
2019.gada 30.septembrim iesniegt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot prasības ieviest
iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta novēršanai privātajās ārstniecības
un veselības aprūpes iestādēs, kuras piedalās Nacionālā veselības dienesta izsludinātos
iepirkumos un atbilst noteiktiem kritērijiem;

2) MK sēdes prot. Nr.5 40.§ Noteikumu projekts
"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 trešo kārtu" 9.punkta izpilde.

L.Eglīte

1), 2) I.Būmane,
A.Voldeks
3) I.Būmane,
S.Zaharāne

3)MK 2019.gada 5.februāra sēdes prot. Nr.5 30.§
"Informatīvais ziņojums "par makroekonomisko
rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta
bilances prognozēm 2019.-2021.gadā"
8.12.apakšpunkta izpilde.
Valdības rīcības plāna 142.4.pasākums
(sadarbībā ar KNAB un FM).

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

Valdības rīcības plāna 142.3.pasākums.

5.6. Nodrošināta informācijas pieejamība personām par tās
apmaksātajiem un slimnīcā saņemtajiem veselības
aprūpes pakalpojumu vidējiem izdevumiem noteiktā
pakalpojumu grupā

MK 2019.gada 5.februāra sēdes prot. Nr.5 30.§
TA-183 8.10.apakšpunkta izpilde.

5.7. Sagatavots informatīvais ziņojums par tarifiem

Valdības rīcības plāna 144.1.pasākums

5.8. Nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu,
t.sk., multidisciplināro, pieejamību bērniem BKUS un
citās rehabilitācijas iestādēs t.sk. reģionos.
Pilnveidot medicīniskās rehabilitācijas dinamiskās
novērošanas kārtību bērniem ar funkcionēšanas
traucējumiem.

Valdības rīcības plāna 149.1.pasākums

Nav

30.12.2019.

1) izstrādāts slimnīcu sadarbības modelis Izpildīts veselības reformas plāna uzdevums par slimnīcu sadarbību.
- 01.04.2019.
2) izstrādāts plāns sadarbības modeļa
ieviešanai slimnīcās - 30.12.2019.

31.05.2019.

31.05.2019.

(8.10.) Veselības ministrijai līdz 2019.gada 31.maijam nodrošināt informācijas pieejamību
I.Būmane
personām par tās apmaksātajiem un slimnīcā saņemto veselības aprūpes pakalpojumu vidējiem
izdevumiem noteiktā pakalpojumu grupā, savukārt līdz 2021.gada 30.decembrim nodrošināt
pilnu informācijas pieejamību personām par tās apmaksātajiem un saņemtajiem veselības
aprūpes pakalpojumiem.

Cits

30.12.2019.

Iesniegts MK - 30.12.2019.

Nodrošināt pakalpojumu tarifu pielāgošanu reālajām izmaksām:
1) Katru gadu noteiktas veselības aprūpes pakalpojumu jomas pārrēķināmajiem tarifiem,
pieejamā finansējuma 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.

I.Būmane
G.Ozoliņa

Cits

30.12.2019.

Sagatavots projekts - 30.12.2019.

1.Izstrādāta funkcionēšanas traucējumu atpazīšanas, novērtēšanas, individuālā rehabilitācijas
plāna izveidošanas un rehabilitācijas uzsākšanas kārtība.
2.Izstrādāti kritēriji izstrāde bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem iekļaušanai medicīniskās
rehabilitācijas dinamiskajā novērošanā.

A.Glotova

Cits

A.Glotova

6.

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

6.1. Sagatavots projekts grozījumiem Ārstniecības likumā

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018.- Nav
2020.gadam, Veselības aprūpes sistēmas
kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības
koncepcija.

Likumprojekts

30.12.2019.

Izstrādāts projekts - 30.12.2019.

Noteikt MK deleģējumu kārtībai, kādā organizē mātes un bērna mirstības konfidenciālo
analīzi; MK deleģējumu kārtībai, kādā tiek izstrādāti, izvērtēti, reģistrēti un ieviesti klīniskie
algoritmi un klīniskie ceļi; kā arī precizēt esošās un noteikt jaunas definīcijas.

L.Meļķe-Prižavoite

Ministru Prezidenta 2018. gada 6. jūlija rezolūcija 2018-UZD-1634
6.2. Izstrādāti MK noteikumi "Noteikumi par speciālistu
apmācību konsultācijas sniegšanā grūtniecei, kura vēlas Nr. 12/2018-JUR-105-600;
mākslīgi pārtraukt grūtniecību"
Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 5.p.
5.d.

MK noteikumi

01.01.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.04.2019.
2) nodots apspriešanā - 16.04.2019.
3) izsludināts VSS - 09.05.2019.
4) iesniegts MK - 01.08.2019.

Noteikt apmācības programmas saturu un apmācības nodrošināšanas kārtību speciālistiem,
kuri sniegs konsultāciju grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību.

V. Korņenkova

6.3. Izstrādāts MK noteikumu projekts "Katastrofu
medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"

VM iniciatīva

MK noteikumi

30.12.2019.

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

Aktualizētas tiesību normas katastrofu medicīnas sistēmas darbības nodrošināšanai.

G.Jermacāne

6.4. Noteikta kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija
izelpas gaisā, kā arī alkohola, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmes vai reibuma konstatēšanas
(ekspertīzes) kārtība

2017-VSS.PROT-31#33 "Par atbildīgo ministriju 2017-UZD-2204
kompetences sadalījumu par Ministru kabineta
noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo
pārkāpumu procesa likuma pamata" 5.p.

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts - 09.09.2019.
2) nodots apspriešanā -23.09.2019.
3) izsludināts VSS - 01.10.2019.
4) iesniegts MK - 09.12.2019.

Valsts sekretāriem līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru
G.Jermacāne
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.

6.5. Izstrādātas prasības attiecībā uz mēraparātu, ar kuru
pārbauda personas izelpas gaisu

2017-VSS.PROT-31#33 "Par atbildīgo ministriju 2017-UZD-2203
kompetences sadalījumu par Ministru kabineta
noteikumiem, kas jāizdod uz Administratīvo
pārkāpumu procesa likuma pamata" 4.p.

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts - 09.09.2019.
2) nodots apspriešanā -23.09.2019.
3) izsludināts VSS - 01.10.2019.
4) iesniegts MK - 09.12.2019.

Valsts sekretāriem līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru
V.Korņenkova
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.

Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 5.p. 2018-UZD-1635
6.6. Izstrādāti grozījumi MK 22.10.2013. noteikumos
Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība" 6.d.;
(VSS-1164)
2018-JUR-105

MK noteikumu
grozījumi

25.07.2018.

Iesniegts MK - 14.05.2019.

Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata izdoti noteikumi un papildināt noteikumu mērķi.

G.Jermacāne

6.7. Sagatavots MK noteikumu projekts "Grozījumi 2006.
gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 "Dzemdību
palīdzības nodrošināšanas kārtība"

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2018. Nav
-2020. gadam

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2019.

Iesniegts MK - 05.12.2019.

Uzlabota grūtnieču ultrasonogrāfisko izmeklējumu kvalitāte un paplašināts jaundzimušo
ģenētiski iedzimto slimību skrīnings agrīnai ārstējamu patoloģiju diagnosticēšanai.

V. Korņenkova

6.8. Sagatavoti Grozījumi MK noteikumos Nr.716
“Medicīniskās apaugļošanas organizatoriskā kārtība un
neauglīgo ģimeņu reģistra, medicīniskās apaugļošanas
reģistra, dzimumšūnu donoru reģistra un donoru
dzimumšūnu banku izveidošanas kārtība” (VSS-1197)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

26.02.2019.

Iesniegts MK - 26.02.2019.

Veikt redakcionālus grozījumus, precizējot Valsts statistikas likumu un Fizisko personu datu
aizsardzības likumu (tie ir zaudējuši spēku), kā arī paredzot atsauci uz Ministru kabineta
11.03.2014. noteikumu Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko
informācijas sistēmu” prasībām (attiecībā uz vienotu dzimumšūnu donora reģistru).

L.Meļķe-Prižavoite

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

2019-UZD-522
2019-UZD-523

MK noteikumi

31.12.2019.

Iesniegts MK - 31.12.2019.

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

Nav

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

Valdības rīcības plāna 150.1.pasākums.

Cits

30.12.2019.

30.12.2019.

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. 2019.gadā izstrādāti 109 dažādu saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas
algoritmi un 86 pacientu ceļi. 2020.gadā izstrādāti 6 algoritmi, 6 pacientu ceļi.

S.Janka

6.11. Izstrādāt dinamiskās novērošanas kārtību bērniem ar
hroniskām slimībām.

Valdības rīcības plāna 149.1.pasākums

Cits

30.12.2019.

30.12.2019.

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

V.Korņenkova

MK noteikumi

30.12.2019.

Izstrādāts projekts - 30.12.2019.

Izstrādāts ārstniecības iestāžu klasifikators un atrisināts jautājums par par atteikumu reģistrēt
ārstniecības iestādi, ja ārstniecības iestādei vai ārstniecības iestāžu telpu grupai nav reģistrēts
atbilstošs telpu lietošanas veids (identifikators 1264).

K.Brūvere

7.

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

7.1. Izstrādāti grozījumi MK 08.03.2005. noteikumos
Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru"
(vai jauni noteikumi)

VM iniciatīva

Nav

7.2. izstrādāti grozījumi MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumos VM iniciatīva
Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”

Nav

MK noteikumu
grozījumi

27.08.2019.

1) izsludināts VSS - 21.02.2019.
2) iesniegts MK - 27.08.2019.

Precizēta medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība.

L.Skuja

7.3. Izvērtēt esošo normatīvo regulējumu un izstrādāt
grozījumus normatīvajos aktos saistībā ar medicīniska
rakstura piespiedu līdzekļa izpildi

MK 29.08.2017. sēdes prot.Nr.42 25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai
sniedzamās informācijas saturu un apjomu par
personu, kurai kriminālprocesā noteikts
medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura
persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus" 2.p.

2017-UZD-2372

MK noteikumu
grozījumi

31.12.2018.

1) izstrādāts projekts - 01.06.2019.
2) nodots apspriešanā - 15.06.2019.
3) izsludināts VSS - 30.08.2019.
4) iesniegts MK - 30.11.2019.

2.p. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu par
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildi, sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu
grozījumus un veselības ministram līdz noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru
kabineta sēdē.

K.Brūvere

7.4. Veikt risku novērtējumu saistībā ar e-darbnespējas
lapām, kas izsniegtas ar atpakaļejošu datumu, un
sagatavot priekšlikumus neatbilstoša valsts sociālās
apdrošināšanas izmaksu veikšanas risku mazināšanai

MK 18.12.2018. sēdes Prot. Nr.60 88.§, 9.p.;
Sadarbības memoranda ēnu ekonomikas un
korupcijas apkarošanai veselības aprūpē.

Nav

Cits

01.03.2019.

01.03.2019.

Veselības ministrijai līdz 01.03.2019. apkopot informāciju par e-darbnespējas lapām, kas
izsniegtas ar atpakaļejošu datumu, veikt risku novērtējumu un sagatavot priekšlikumus
neatbilstoša valsts sociālās apdrošināšanas izmaksu veikšanas risku mazināšanai.

L.Skuja

7.5. Iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par
papildu finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes
pakalpojumu nodrošināšanai specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma īstenošanas rezultātā

MK 16.06.2015. Prot.Nr.29 25.§, 6.p. Noteikumu 2015-UZD-1826
projekts "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un
ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi"

Informatīvais
ziņojums

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.07.2019.

6.p. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo
ziņojumu par papildu finansējuma nepieciešamību veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanas rezultātā. 7. Jautājumu par
papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma
6.punktā minētajam informatīvajam ziņojumam izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu
ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un
iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.
gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam"
sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

M.Petroviča,
K.Brūvere
L.Zandberga

8.

Juridiskā nodaļa (JN)

8.1. Grozījumi Pacientu tiesību likumā

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

Iesniegts MK - 30.09.2019.

1) izsludināts VSS - 31.01.2019.
2) iesniegts MK - 30.09.2019.

Lai precizētu ārstējošā ārsta definīciju un konkretizētu tā atbildības līmeni pacienta veselības
aprūpē, kā arī tiek noteikti papildus nosacījumi veselības datu apstrādei.

A.Bless

8.2. Grozījumi Pacientu tiesību likumā

07.11.2017. MK sēdes prot.Nr.55 38.§
Informatīvais ziņojums "Par personas datu
publiskošanu katastrofu situācijās" 2.p.

2017-UZD-3021

Likumprojekts

01.01.2019.

01.10.2019.

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā "Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās"
ietvertos secinājumus, Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Pacientu tiesību likumā, un
veselības ministram sagatavoto likumprojektu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.janvārim
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

R.Osis

8.3. Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā

(saistībā ar grozījumiem Likumā par
Valsts policiju)

1.08.05.2018. MK sēdes prot. Nr.23 18.§
1.2018-UZD-1136 Likumprojekts
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes
3.2018-UZD-2613
pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi" 5.p. 4.2018-UZD-141

1. 01.09.2018.

Iesniegts MK - 01.03.2020.

2. 01.03.2020.

Likumprojekta izstrāde saistīta ar
nodokļu politikas izmaiņu virzību.

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.

3.01.09.2018.
4.01.07.2018.

1. (5.) Veselības ministrijai izstrādāt un līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā A.Jurševica
izskatīšanai Ministru kabinetā 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.
2.Vesel''ibas ministrijai izstrādā un līdz 2020. gada 1. martam iesniegt MK likumprojektu par
vienota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un visaptverošas valsts
obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu.
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.

8.4. Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.03.2020.

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

Saistīts ar 8.3.pasākumu.
8.5. Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.03.2020.
Saistīts ar 8.3.pasākumu.

8.6. Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Valdības rīcības plāna 135.1. pasākums

Likumprojekts

01.07.2019.

Iesniegts MK - 01.03.2020.
Saistīts ar 8.3.pasākumu.

8.7. Grozījumi Ārstniecības likumā

MK 18.12.2018. Prot.Nr.60, 98.§, 2.p.

01.03.2019.

1) izstrādāts projekts - 05.02.2019.
2) nosūtīts TM LAPK darba grupai 01.03.2019.
3) izsludināts VSS - 08.08.2019.

Dekodifikācija, administratīvo sodu apmēri un veidi nosakāmi nozares likumos.

A.Bless

8.8. Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra
noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda
darbības noteikumi"

1.Ministru kabineta 29.05.2018. rīkojums Nr.227 1.2018-UZD-1847 MK noteikumu
„Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts
grozījumi
pārvaldes iestāžu reorganizāciju” attiecībā uz
Veselības ministrijas padotības iestāžu funkciju
pārdali
2.VM iniciatīva

1.01.01.2019.
2.01.09.2019.

1.Iesniegts MK - 25.03.2019.
2.
1) izsludināts VSS - 01.06.2019.
2) iesniegts MK - 01.09.2019.

1. Veikta funkciju pārdale starp VI un NVD Ārstniecības riska fonda lietu izskatīšanā.
2. Atvieglot kaitējuma novērtēšanu gadījumos, kad izmaksājuma atlīdzība no Ārstniecības
riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, grozījumi 2.pielikumā par
kaitējuma novērtēšanu

1.I.Šķiņķe
2.A.Bless

8.9. Grozījumi Nacionālā veselības dienesta un Zāļu valsts
aģentūras nolikumā saistībā ar Veselības ministrijas
padotības iestāžu funkciju pārdali

MK 29.05.2018. rīkojuma Nr.227
9.3.apakšpunkts

01.01.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.04.2019.
2) izsludināts VSS - 01.07.2019.
3) iesniegts MK - 01.09.2019.

9.3.p. līdz 2019. gada 1. janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar šā rīkojuma
1.3. apakšpunktā minēto reorganizāciju saistīto tiesību aktu projektus.
(1.3. līdz 2019. gada 1. janvārim Nacionālo veselības dienestu un:
1.3.1. nodot Zāļu valsts aģentūrai šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā noteiktās funkcijas;)

I.Šķiņķe

Nav

2018-UZD-1847

Likumprojekts

MK noteikumu
grozījumi

8.10. Veselības inspekcijas nolikums

MK 29.05.2018. rīkojuma Nr.227
9.3.apakšpunkts

2018-UZD-1847

MK noteikumi

01.01.2019.

1) nodots apspriešanā - 11.02.2019.
2) izsludināts VSS - 04.04.2019.
3) iesniegts MK - 03.06.2019.

Izdot jaunā redakcijā, ņemot vērā:
9.3.p. līdz 2019. gada 1. janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar šā rīkojuma
1.3. apakšpunktā minēto reorganizāciju saistīto tiesību aktu projektus.
(1.3. līdz 2019. gada 1. janvārim Nacionālo veselības dienestu un:
1.3.2. nodot Veselības inspekcijai šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā noteikto funkciju.)

I.Šķiņķe

8.10. MK rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas
valdījumā esošā nekustamā īpašuma "Līvi" Auru
pagastā, Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības
ministrijas valdījumā"

VM un AiM iniciatīva

Nav

MK rīkojums

1) izsludināts VSS - 24.01.2019.
2) iesniegts MK - 01.04.2019.

1) izsludināts VSS - 24.01.2019.
2) iesniegts MK - 01.04.2019.

Nekustamais īpašums, kas nav nepieciešams VM un tās iestādēm, tiek nodots Aizsardzības
ministrijai

I.Brūvere

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

VM iniciatīva

Nav

MK rīkojums

30.12.2019.

iesniegts MK - 30.12.2019.

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

I.Brūvere,
D. Zeltiņa

VM iniciatīva
8.12. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Grozījums
Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr.
297 “Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij
un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības
“Privatizācijas aģentūra” personā”” (VSS - 723)

Nav

MK rīkojums

05.02.2019.

iesniegts MK - 05.02.2019.

Pieņemt Ministru kabineta rīkojumu par valstij piederīgu zemi.

I.Brūvere

8.13. Rīkojuma projekti par katru valsts kapitālsabiedrību,
kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai
nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts
ieguldīt pamatkapitālā

2011-UZD-909

MK rīkojumi

02.05.2011.

31.12.2019.

3.Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā
izskatīšanai atsevišķu rīkojuma projektu par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts
ieguldīt pamatkapitālā.

R.Osis,
D.Zeltiņa,
Sandra Kļaviņa

MK rīkojums

30.12.2019.

Iesniegts MK - 30.12.2019.
Projekta virzība atkarīga no tā, kādā
termiņā pašvaldība nekustamo īpašumu
ierakstīs zemesgrāmatā.

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

R.Osis

Cits

01.12.2018.

01.10.2019.

3.p. Ministrijām līdz 2018.gada 1.decembrim izvērtēt, vai attiecīgās nozares normatīvie akti,
kas paredz fizisko personu datu apstrādi, atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas
prasībām, un, ja nepieciešams, izstrādāt normatīvo aktu projektus un noteiktā kārtībā iesniegt
tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
Izvērtējums tiek veikts regulāri, veicot grozījumus normatīvajos aktos vai izstrādājot jaunus
normatīvo aktu projektus.

A.Bless

01.03.2011. MK sēdes Prot.Nr.13 17.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā
īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību
pamatkapitālā" 3.p.

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

MK 06.03.2018. sēdes prot. Nr.14 40.§
8.15. Izvērtēt, vai attiecīgās nozares normatīvie akti, kas
paredz fizisko personu datu apstrādi, atbilst Vispārīgās Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"
datu aizsardzības regulas prasībām, un, ja
3.p.
nepieciešams, izstrādāt normatīvo aktu projektus un
noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru
kabinetā

2018-UZD-630

9.

Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļa (KIUN)

9.1. Sagatavots informatīvais ziņojums "Par Eiropas
Komisijas trešās Savienības rīcības programmas
veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2019.gada Darba
plānā ietvertajām aktivitātēm"

Likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 24.panta Nav
trešā daļa

Informatīvais
ziņojums

Iesniegts MK - 13.09.2019.

1) izstrādāts projekts - 15.07.2019.
2) izsludināts VSS - 31.07.2019.
3) iesniegts MK - 13.09.2019.

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

Likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 24.panta Nav
9.2. Sagatavots informatīvais ziņojums par atļauju
Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un trešā daļa
īstenot projektus Amerikas Savienoto Valstu Valdības
finansētajā Civilās sadarbības programmā neatliekamās
medicīniskās palīdzības infrastruktūras attīstības jomā
(VSS-1282)

Informatīvais
ziņojums

iesniegts MK - 25.01.2019.

iesniegts MK - 25.01.2019.

Lai saņemtu MK atļauju piedalīties Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētajos Civilās
sadarbības programmas projektos un rezervēt nepieciešamo finansējumu neattiecināmo
izmaksu (PVN apmērā) segšanai.

A. Barona

9.3. Izstrādāti MK rīkojumu projekti par katras
kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir
kapitāla daļu turētāja, stratēģisko mērķi

MK rīkojumi

Iesniegti MK - 30.08.2019.

1) izstrādāti projekti - 15.04.2019.
2) izsludināti VSS - 23.05.2019.
3) iesniegti MK - 30.08.2019.

Ar MK rīkojumiem noteikts katras kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir kapitāla
daļu turētāja, stratēģiskais mērķis.

K. Karpovs
L. Roze

Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1. panta
pirmās daļas 18. punktu un 7. pantu

Nav

9.4. Apstiprinātas kapitālsabiedrību, kurās Veselības
ministrija ir kapitāla daļu turētāja, vidēja termiņa
darbības stratēģijas 2019.- 2021.gadam

Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pants

Cits

29.11.2019.

29.11.2019.

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

K. Karpovs
L. Roze

9.5. Izstrādāti MK rīkojumu projekti par katras
kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir
kapitāla daļu turētāja,valstij dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu

Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta
Nav
otrā daļa, Publiskas personas kapitāla daļu un
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

Iesniegti MK - 29.11.2019.

1) izstrādāti projekti - 30.08.2019.
2) izsludināti VSS - 12.09.2019.
3) iesniegti MK - 29.11.2019.

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

K. Karpovs
L. Roze

Nav

MK rīkojums

Iesniegts MK - 30.09.2019.

Iesniegts MK - 30.09.2019.

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

I. Andersone

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
10.1. Izstrādāti grozījumi MK 17.05.2016. noteikumos
Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un
fonda vadības likums
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

Nav

MK noteikumu
grozījumi

17.12.2019.

1) izsludināts VSS - 24.10.2019.
2) iesniegts MK - 17.12..2019.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansētu veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošanu.

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 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"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

05.12.2019.

1) izsludināts VSS - 01.10.2019.
2) iesniegts MK - 05.12.2019.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla
kvalifikācijas uzlabošanas pasākumu ieviešanu. Nodrošināt snieguma ietvara samazinājumu.

A.Tomsone

10.3. Izstrādāti grozījumi MK 21.02.2017. noteikumos
Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa
"Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības
atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus
prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo
ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
Nav
fonda vadības likums; Ministru kabineta
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

05.12.2019.

1) izsludināts VSS - 01.10.2019.
2) iesniegts MK - 05.12.2019.

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu
pieejamības pasākumu ieviešanu. Nodrošināt snieguma ietvara samazinājumu.

A.Tomsone

10.4. 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 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

05.12.2019.

1) izsludināts VSS - 01.10.2019.
2) iesniegts MK - 05.12.2019.

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

N.Hamandikova

9.6. Izstrādāts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par
sabiedrības ar ierobežoto atbildību “Ludzas medicīnas
centrs” vispārējo stratēģisko mērķi un Veselības
ministrijas līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar
ierobežoto atbildību “Ludzas medicīnas centrs”” (VSS982)

Nav

10. Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments (IESFUD)

Nav

10.5. Izstrādāti grozījumi MK 20.12.2016 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"

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 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

05.12.2019.

1) izsludināts VSS - 01.10.2019.
2) iesniegts MK - 05.12.2019.

Nodrošināt snieguma ietvara samazinājumu un nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansētā
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" lielā projekta īstenošanu.

A. Tomsone

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

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas Nav
12.01.2017. vēstule Nr.142.9/12-5-12/17 “Par
uzraudzības padomi” un Ministru kabineta
13.04.2017. rīkojums Nr.188 “Par valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības
koordinācijas un uzraudzības komiteju”

MK rīkojums

21.02.2019.

1) izstrādāts projekts -15.02.2019.
2) iesniegts MK -21.02.2019.

Nodrošināt SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" lielā projekta īstenošanas
koordināciju un uzraudzību.

N.Hamandikova

10.7. Iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par prioritāro
virzienu attiecīgo fondu snieguma rezerves finansējuma
izmantošanu, tai skaitā, pamatojot ar veikto Eiropas
Savienības fondu lietderības, efektivitātes un ietekmes
izvērtējumu rezultātiem, kur tas attiecināms.

MK 23.04.2019. sēdes protokollēmuma Nr.21
23.§ “Informatīvais ziņojums “Par Kohēzijas
politikas Eiropas Savienības fondu investīciju
aktualitātēm līdz 2018.gada 31.decembrim un
2019.gada februāra ikmēneša operatīvā
informācija”” 6.punktā dotais uzdevums.

Nav

01.07.2019.

01.07.2019.

ES fondu rezerves finansējuma izmantošanai Finanšu ministrijā iesniegta pamatota informācija A.Voldeks
par slimnīcu papildu finansiālajām vajadzībām.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
10.8. Nodrošināt grozījumu veikšanu darbības programmā
"Izaugsme un nodarbinātība", lai vienkāršotu SAM
fonda vadības likums
9.2.4. "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem" ieviešanas nosacījumus

Nav

Darbības
programma

30.12.2019.

1) nosūtīts FM - 28.02.2019.
2) apstiprināts ar EK lēmumu 30.12.2019.

Nodrošināt ES fondu SAM 9.2.4. īstenošanas vienkāršošanu un finansējuma piesaisti un
efektīvu izmantošanu veselības nozarē ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Rezultatīvais rādītājs - apstiprināti Darbības programmas grozījumi.

K.Karsa

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

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

Nav

Darbības
programma

30.12.2019. (atbilstoši sarunām ar
EK un FM)

30.12.2019. (atbilstoši sarunām ar EK
un FM)

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

K.Karsa

10.10. Nodrošināt informatīvā ziņojuma par papildu
nepieciešamo publisko finansējumu VSIA “Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A
korpusa būvniecības otro kārtas infrastruktūras
attīstībai" izskatīšanu MK

Ministru prezidenta 27.09.2018. rezolūcijai
Nr.90/TA-1958, Saeimas Publisko izdevumu un
revīzijas komisijas 2018.gada 25.septembra
vēstule Nr.142.9/12-133-12/18 ar lūgumu
sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē
Valsts budžeta projekta 2019.gadam
sagatavošanas procesā.

2018-UZD-2130;
2018-UZD-2129

Informatīvais
ziņojums

1) izstrādāts projekts - 07.01.2019.
2) iesniegts MK - 14.02.2019.

1) izstrādāts projekts - 07.01.2019.
2) iesniegts MK - 14.02.2019.

Nodrošināt papildus finansējuma piesaisti 29 301 332,74 eur apmērā atbilstoši Ministru
prezidenta 2018.gada 27.septembra rezolūcijai Nr.90/TA-1958, kurā uzdots veselības
ministrei Andai Čakšai iepazīties ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas
2018.gada 25.septembra vēstuli Nr.142.9/12-133-12/18 un sagatavot jautājumu izskatīšanai
Ministru kabineta sēdē valsts budžeta projekta 2019.gadam sagatavošanas procesā.
Rezultatīvais rādītājs - Informatīvais ziņojums iesniegts un izskatīts MK sēdē.

A.Tomsone

10.11. Nodrošināt atkārtota informatīvā ziņojuma par papildu
nepieciešamo publisko finansējumu VSIA “Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A
korpusa būvniecības otro kārtas infrastruktūras
attīstībai" izskatīšanu MK

Ministru prezidenta 27.09.2018. rezolūcija
Nr.90/TA-1958, Saeimas Publisko izdevumu un
revīzijas komisijas 25.09.2018. vēstule
Nr.142.9/12-133-12/18

2018-UZD-2129

Informatīvais
ziņojums

12.10.2018

1) izstrādāts projekts -03.04.2019.
2) iesniegts MK -18.06.2019.

Pēc A korpusa otrās kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas nepieciešams A.Tomsone
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 jāsniedz priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma
pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem. Rezultatīvais rādītājs - Informatīvais
ziņojums iesniegts un izskatīts MK sēdē.

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

Ministru prezidenta 27.09.2018. rezolūcija
Nr.90/TA-1958, Saeimas Publisko izdevumu un
revīzijas komisijas 25.09.2018. vēstule
Nr.142.9/12-133-12/18

2018-UZD-2129

Informatīvais
ziņojums

12.10.2018

1) izstrādāts projekts - 01.10.2019.
2) iesniegts MK - 05.12.2019.

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības jomai. Rezultatīvais rādītājs - Informatīvais
ziņojums iesniegts un izskatīts MK sēdē.

A.Tomsone

10.13. Iesniegt zināšanai MK progresa pārskatu par VSIA
"Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca" A
korpusa 2.kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā

Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula
2016-UZD-2058
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A
korpusa otrās kārtas attīstību" un atbildes projekts
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un
Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par
P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A
korpusa otrās kārtas būvniecību), MK
09.08.2016. sēdes protokola Nr.39 45.§.
11.punkts

Cits

01.05.2019.

1) izstrādāts projekts -01.04.2019.
2) iesniegts MK - 18.04.2019.

11. 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

Nav

10.14. Izstrādāt primārās aprūpes centru atbilstības
izvērtēšanas kārtību 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 ceturtai kārtai

11.09.2018.gada MK noteikumi 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" 62.punkts

Nav

VM iekšējais
normatīvais akts

01.08.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.08.2019.

Nodrošināt primārās aprūpes centru atbilstību veselības aprūpes reformai. Rezultatīvais
rādītājs - izstrādāta primārās aprūpes centru atbilstības izvērtēšanas kārtība.

I.Baranova

11. Nozares budžeta plānošanas departaments (NBPD)
11.1. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam"
sagatavošana

Nav

Likumprojekts

01.06.2019.

01.06.2019.

Likumā "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa
atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

11.2. Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru
2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošana

Nav

Likumprojekts

01.06.2019.

01.06.2019.

Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas
izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

11.3. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam"
sagatavošana

Nav

Likumprojekts

31.12.2019.

31.12.2019.

Likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa
atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

Likumprojekts

05.09.2019.

05.09.2019.

Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas
izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

G.Ozoliņa

11.4. Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru
2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošana

MK 2019.gada 20.marta rīkojums Nr.116 "Par
2019-UZD-451
likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru
2020., 2021. un 2022. gadam" un likumprojekta
"Par valsts budžetu 2020. gadam" sagatavošanas
grafiku - 12.punkts
2019-MK.RIK-116

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.

Valdības rīcības plāna (VRP) 136.1.pasākums

11.5. Izstrādāts MK noteikumu projekts "Zāļu valsts
aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (VSS-1124)

Nav

MK noteikumi

30.11.2019.

iesniegts MK - 30.11.2019.

Noteikts maksas cenrādis.

L.Zandberga

11.6. Turpināt darbu pie Valsts kapitālsabiedrības, kurā tiesu
eksperta pienākumus pilda valsts tiesu eksperts,
kompetencē esošo tiesu ekspertīžu maksas pakalpojumu
cenrāža (VSS-1153, 24.11.2016.)

Nav

MK noteikumi

30.11.2019.

Iesniegts MK - 30.11.2019.

Noteikts maksas cenrādis.

L.Zandberga

11.7. Pārskatīt Veselības ministrijas maksas pakalpojumu
cenrāžus (Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam, Veselības inspekcijai, Slimību un
profilakses kontroles centram, Valsts asinsdonoru
centram, Zāļu valsts aģentūrai, Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centram)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2019.

30.12.2019.

Saistībā ar plānoto ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, veikts izvērtējums un
nepieciešamības gadījumā sagatavoti nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos.

L.Zandberga

11.8. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada
16.augusta noteikumos Nr.475 "Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis" (VSS1045)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.03.2019.

Iesniegts MK - 01.03.2019.

Noteikts maksas cenrādis.

L.Zandberga

11.9. Izstrādāti grozījumi MK noteikumos Nr.290, papildinot
tos ar 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 - 01.08.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.09.2019.
3) izsludināts VSS - 01.10.2019.
4) iesniegts MK - 01.11.2019.

Izstrādāts maksas pakalpojumu cenrādis

G.Ozoliņa

11.10. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā
"Par veselības reformas pasākumu īstenošanu
2018.gadā" noteikto iznākuma rādītāju izpildi un līdz
01.03.2019. iesniegt Finanšu ministrijai ziņojumu par
progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2018.gadu

Nav

Cits

01.03.2019.

Iesniegts FM - 01.03.2019.

Nodrošināta informatīvajā ziņojumā "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā" L.Zandberga
noteikto iznākuma rādītāju izpildes kontrole.Iesniegts Finanšu ministrijai ziņojums par
progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2018.gadu.

11.11. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā
"Par veselības reformas pasākumu īstenošanu
2019.gada 1.pusgadā" noteikto iznākuma rādītāju
izpildi un līdz 15.09.2019. iesniegt Finanšu ministrijai
ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā
par 2019.gada I pusgadu

Nav

Cits

15.09.2019.

Iesniegts FM - 15.09.2019.

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

11.13. Ar Finanšu ministriju saskaņota un MK apstiprināta
veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2020.2022.gadam

Cits

31.03.2019.

31.03.2019.

Veselības aprūpes nozares budžeta bāze 2020.-2022.gadam, kas ir pamats likumprojekta "Par
valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.,
2021. un 2022.gadam" izstrādei.

S.Kasparenko

MK noteikumi

01.01.2020.

30.11.2019.

Nodrošināta paātrināta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana NMPD
darbiniekiem.

G.Ozoliņa

11.15. Identificēt riskus auditētajā jomā un noteikt pasākumus VM iekšējā audita (Nr. 2/2019) ieteikums
to mazināšanai, lai savlaicīgi pamanītu un novērstu
nevēlamā gadījuma nelabvēlīgas sekas.

Cits

30.12.2019

30.12.2019

Identificēti riski auditējamajā jomā

G.Ozoliņa

11.16. Izstrādāt grozījumus MK noteikumos Nr.685, paredzot VM iekšējā audita (Nr. 2/2019) ieteikums
tajos iekļaut datus par saņemto budžeta līdzekļu apmēru
pārskata periodā, līdzekļu atlikumiem uz pārskata
perioda sākumu un uz pārskata perioda beigām
sadalījumā pa izdevumu pozīcijām

MK noteikumu

30.12.2019

30.12.2019

Istrādāts noteikumu projekts

G.Ozoliņa

Valsts kontroles ieteikums revīzijas lietā Nr.2.4.111.17. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu veselības
aprūpes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, Veselības 36/2018
ministrijai sasniedzamos rezultātus un nepieciešamo
finansējumu plānot, pamatojoties uz nozares vajadzību
un iespēju izvērtējumu, uzlabot kontroli pār pasākumu
īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu un
izlietošanu atbilstoši piešķiršanas mērķiem

06.01.2020

06.01.2020

Veselības ministrija nodrošinās nepieciešamā finansējuma plānošanu, pamatojoties uz nozares S.Batare
vajadzību un iespēju izvērtējumu, uzlabos kontroli pār pasākumu īstenošanai nepieciešamā
finansējuma plānošanu un izlietošanu atbilstoši piešķiršanas mērķiem

11.18. Veselības ministrijas īstenoto projektu efektīva
ieviešana, nodrošinot izvirzīto mērķu sasniegšanu
plānotajā termiņā un apjomā, Veselības ministrijai
veikt darbības projektu vadības uzlabošanā

Valsts kontroles ieteikums revīzijas lietā Nr.2.4.136/2018

06.01.2020

06.01.2020

Veselības ministrija nodrošinās īstenoto projektu efektīvu ieviešanu un izvirzīto mērķu
sasniegšanu plānotajā termiņā un apjomā, veiks darbības projektu vadības uzlabošanā

11.19. Lai nodrošinātu finansējuma prioritārajiem pasākumiem Valsts kontroles ieteikums revīzijas lietā Nr.2.4.1pārdomātu plānošanu, Veselības ministrijai papildu
36/2018
nepieciešamo finansējumu plānot un pieprasīt,
izvērtējot faktiskās vajadzības

06.01.2020

06.01.2020

Veselības ministrija nodrošinās finansējuma prioritārajiem pasākumiem pārdomātu plānošanu, S.Batare
izvērtējot faktiskās vajadzības

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

Nav

Valdības rīcības plāna 137.2. pasākums

S.Batare

12. Farmācijas departaments (FD)
12.1. Izstrādāti grozījumi likumā “Par narkotisko un
psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”
(VSS-1198)

Nav

Likumprojekts

30.12.2019.

1) iesniegts MK - 01.03.2019.
2) nodrošināta likumprojekta turpmākā
virzība Saeimā - 30.12.2019.

Nodrošināt administratīvo pārkāpumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites E.Strautiņš
jomā kodificēšanu nozari regulējošajos normatīvajos aktos.

12.2. Izstrādāti grozījumi Farmācijas likumā

Nav

Likumprojekts

30.12.2019.

1) iesniegts TM LAPK darba grupā 01.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.07.2019.
3) izsludināts VSS - 01.08.2019.
4) iesniegts MK - 01.09.2019,
5) nodrošināta likumprojekta turpmākā
virzība Saeimā - 30.12.2019.

Nodrošināt administratīvo pārkāpumu farmācijas jomā kodificēšanu nozari regulējošajos
normatīvajos aktos.

E.Strautiņš

12.3. Nodrošināta likumprojekta "Grozījumi likumā "Par
narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās
aprites kārtību"" virzība Saeimā (TA-2696);
Nodrošināta likumprojekta "Par likuma "Par
prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu" (TA2692) virzība Saeimā; Likumprojekti atbalstīti MK
sēdē 15.01.2019.

MK sēdes prot.Nr.17#46, 9.p, Informatīvais
2018-UZD-864
ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības
dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz
2019.gada 1.februārim un par ierosinātajām
(turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret
Latviju laika periodā līdz 2018.gada 1.februārim"

Likumprojekts

23.10.2018.

Nodrošināta likumprojektu turpmākā
virzība Saeimā - 30.06.2019.

Nodrošināt attiecīgo Eiropas Savienības regulu narkotiku prekursoru jomā piemērošanu.
E.Strautiņš
Pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra direktīvu Nr. 2017/2103,
ar ko groza Padomes Pamatlēmumu Nr. 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu
jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu Nr. 2005/387/TI.

12.4. Izstrādāti noteikumi 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

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

MK noteikumi

01.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.09.2019.
3) izsludināts VSS - 01.11.2019.
4) iesniegts MK - 15.01.2020.

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.

Nav

MK noteikumi

01.03.2020.

1) izstrādāts projekts - 01.10.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.12.2019.
3) izsludināts VSS - 01.03.2020.

Grozījumi nepieciešami, lai regulējumu vienkāršotu un mazinātu administratīvo slogu
I.Mača
komersantiem, un pastiprināta aptieku uzraudzība. Nepieciešams aktualizēt novecojošas tiesību
normas. Vides pieejamības prasības aptiekām paredzēts pārvietot uz aptieku darbības
noteikumiem. Konkretizēta licencēto personu uzraudzība.

12.6. Izstrādāti jauni Aptieku darbības noteikumi

Grozījumi nepieciešami, lai regulējumā noteiktu Nav
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

MK noteikumi

30.12.2019.

Izstrādāts projekts - 30.12.2019.

Sagatavoti normatīvā akta projekti, kurā konkretizētas farmaceitiskās aprūpes prasības un zāļu I.Mača
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”).
Izvērtēta nepieciešamība precizēt normatīvos aktus par zāļu ražošanu, marķēšanu un
izplatīšanu.

12.7. Izstrādāta Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu
aprites kārtība

Noteikumu izdošana ir paredzēta likumprojektā
Nav
"Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo
vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”" (VSS592)

MK noteikumi

01.08.2019.

1) izstrādāts projekts - 08.02.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.06.2019.
3) izsludināts VSS - 01.07.2019.
4) iesniegts MK - 01.08.2019.

Regulēt Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu apriti, pēc iespējas novēršot to izmantošanu
E.Strautiņš
narkotiku izgatavošanai. Nodrošināt Zāļu valsts aģentūrai aktuālo informāciju par neklasificēto
vielu apriti Latvijā.

Nav
12.8. Izstrādāta prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju Noteikumu izdošana ir paredzēta likumprojektā
reģistrēšanas un licencēšanas kārtība
"Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo
vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”" (VSS592)

MK noteikumi

01.08.2019.

1) izstrādāts projekts - 08.02.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.06.2019.
3) izsludināts VSS - 01.07.2019.
4) iesniegts MK - 01.08.2019.

Nodrošināt regulu 273/2004 un 111/2005 korektu piemērošanu Latvijā. Nodrošināt Zāļu valsts E.Strautiņš
aģentūrai aktuālo informāciju par personām, kuras ir iesaistītas prekursoru apritē Latvijā.

12.9. Izstrādāta kārtībā, kādā Latvijā kontrolējamās II un III
saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un
prekursorus izmanto rūpniecībā

Noteikumu izdošana ir paredzēta likumprojektā
Nav
"Grozījumi likumā “Par narkotisko un psihotropo
vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”" (VSS592)

MK noteikumi

01.08.2019.

1) izstrādāts projekts - 08.02.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.06.2019.
3) izsludināts VSS - 01.07.2019.
4) iesniegts MK - 01.08.2019.

Sniegt iespēju Latvijas komersantiem savā komercdarbībā rūpnieciskiem mērķiem izmantot
E.Strautiņš
šobrīd Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā
iekļautās vielas vai šo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus,
esterus, ēterus un sāļus (ieskaitot izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru
sāļus). Nodrošināt Zāļu valsts aģentūrai aktuālo informāciju par personām, kuras ir iesaistītas
šo vielu apritē Latvijā.

12.10. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi "Valsts
materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko
ierīču atsavināšanas kārtība"

Valsts materiālo rezervju likuma 8.p. 2.d.;
2018-JUR-178

MK noteikumi

01.03.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 18.03.2019.
3) izsludināts VSS - 18.04.2019.
4) iesniegts MK - 31.05.2019.

Noteikt kārtību, kādā atsavina valsts materiālajās rezervēs ietilpstošās zāles un medicīniskās
ierīces.

12.5. Izstrādāti Farmaceitiskās darbības licencēšanas
noteikumi

2018-UZD-2559

I.Kaupere

A. Grīgs

Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojums
Nav
12.11. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai
Nr.227 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"
izdevumu kompesnācijas kārtība"

MK noteikumu
grozījumi

10.07.2019.

1) izstrādāts projekts - 15.05.2019.
2) nodots apspriešanā - 31.05.2019.
3) izsludināts VSS - 13.06.2019.
4) iesniegts MK - 10.07.2019.

Pārdalītas funkcijas starp Nacionālo veselības dienestu un Zāļu valsts aģentūru.

A. Grīgs

(izpildes termiņš saistīts ar Farmācija
likuma grozījumu virzību Saeimā)
12.12 Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada
28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo
medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu
medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība"

Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojuma 2018-UZD-1847
Nr.227 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo
valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"
9.3.apakšpunkts

MK noteikumu
grozījumi

01.01.2019.

1) izsludināts VSS - 05.07.2019.
2) iesniegts MK - 30.12.2019.

Noteikt, ka medicīniskās tehnoloģijas novērtē un apstiprina Zāļu valsts aģentūra.

A.Grīgs

Informatīvai ziņojums "Par veselības reformu
12.13. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai
pasākumu īstenošanu 2019.gadā"
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes
izdevumu kompesnācijas kārtība"

Nav

MK noteikumu
grozījumi

01.04.2019.

1) nodots apspriešanā - 11.02.2019.
2) izsludināts VSS - 01.03.2019.
3) iesniegts MK - 01.04.2019.

Iekļauti pasākumi, kas saistīti ar Psihiskās veselības uzabošanas plānu

K.Brūvere

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

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2022.

1) izstrādāts projekts - 15.03.2019.
2) nodots apspriešanā - 30.07.2019.
3) izsludināts VSS - 01.10.2019.
4) iesniegts MK - 02.01.2020.

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

E.Strautiņš

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

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.10.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.11.2019.
3) izsludināts VSS - 30.12.2019.

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

VM iniciatīva sadarbībā ar Farmaceitu biedrību
12.16. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada
23.marta noteikumos Nr.290 „Farmaceitu profesionālās
kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas
un anulēšanas kārtība”” (VSS-1163)

Nav

MK noteikumu
grozījumi

10.01.2019.

1) iesniegts MK - 10.01.2019.

Atcelt prasību pēc pases kopijas iesniegšanas; ieviests farmaceita apliecinājums par tā
atbilstību Farmācijas likuma izvirzītajām prasībām sertifikācijas gadījumā; precizēts
farmaceita profesionālās darbības termiņš - pieci gadi; precizēta sertifikācijas komisijas rīcība
farmaceita nāves gadījumā, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība, terminoloģija un
farmaceita piespraudes informatīvais saturs.

A. Grīgs

12.17. Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 25.
oktobra noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu
veidošanas principiem"

Valdības rīcības plāna 139.1.un 149.1.pasākums

Nav

MK noteikumu
grozījumi

30.10.2022.

1) izstrādāts projekts - 01.11.2019.
2) nodots apspriešanā - 15.01.2020.
3) izsludināts VSS - 01.03.2020.
4) iesniegts MK - 01.05.2020.

Aktualizēt zāļu cenu veidošanas principus.

A. Grīgs

12.18. 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 - 01.10.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.12.2019.
3) izsludināts VSS - 01.03.2020.

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

13.12.2018.VSS Prot. Nr.49 36.§, 3.punkts,
Valsts pārvaldes cilvēkresursu politikas
aktualitātes un atbalsta funkciju centralizācija

2018-UZD-2704

Cits

22.12.2018.

23.01.2019.

Precizēt informāciju par automašīnām, kurām 2017.gadā bija mazs nobraukums, un līdz
2018.gada 22.decembrim informēt Valsts kanceleju par izmaiņām transportlīdzekļu
izmantošanas efektivitātē.

D.Zeltiņa

13.

Valdības rīcības plāna 139.1.pasākums.

Resursu vadības departaments (RVD)

13.1. Informēt Valsts kanceleju par izmaiņām
transportlīdzekļu izmantošanas efektivitātē

13.2. ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/028 "Veselības
ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas
atbalsts" ieviešana

Projekta ieviešanas termiņš 16.03.2018. 15.05.2020.
Valdības rīcības plāna 244.1., 245.1.,
246.1.pasākums

15.05.2020.

Projekta mērķi - VM un VM padotībā esošo iestāžu: 1. informācijas aprites un lēmumu
A.Vaļuliene
pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu pārvaldības un aprites
informācijas sistēmu (DVS); 2. informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana,
izveidojot vienotu datu apstrādes, attēlošanas un nodošanas informācijas sistēmu (RVS; BI); 3.
uzlabot IKT pārvaldību, palielinot IKT atbalsta efektivitāti un kvalitāti, izveidojot atvērtu
iekšējo lietotāju atbalsta platformu un ieviešot ar to saistītos procesus un procedūras (Projektu
vadība; Klientu atbalsta IS); 4. informācijas sistēmu darbināšanai un attīstībai nepieciešamās
IKT infrastruktūras un datu drošības nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām
atbilstošā veidā (Infrastruktūra; Drošība).

Cits

30.12.2019.

Darbinieku kabineti aprīkoti ar gaisa kondicionieriem (7% darbinieku gadā), portatīvajiem
datoriem un mobilo internetu (vismaz 3% darbinieku gadā)

D.Zeltiņa

Nav

Cits

30.12.2019.

Pieņemts lēmums par VM atrašanās vietas maiņu.

D.Zeltiņa

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

Nav

Cits

30.09.2019.

Veikta darbinieku aptauja

E.Bērziņš

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

Nav

Cits

31.12.2019.

Veiktas darbinieku apmācības

E.Bērziņš

14.1. Piesaistīt ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālu MK 21.03.2017. noteikumu Nr.158
reģioniem
7.2.apakšpunkts (SAM 9.2.5.projekts)

Nav

Cits

31.12.2019.

31.12.2019.

Specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāji - reģioniem piesaistītas ārstniecības personas, kuras
saņēmušas atbalstu darbam ārpus Rīgas - vismaz 300 personas.

A.Mille-Grebeņņikova

MK 08.11.2016. noteikumu Nr.718
14.2. Nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu,
7.2.apakšpunkts (SAM 9.2.6. projekts)
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

Nav

Cits

31.12.2019.

31.12.2019.

Specifiskā atbalsta mērķa iznākuma rādītājs - 1500 apmācītas personas.

E.Vilcāne

14.3. Aktualizēt Veselības veicināšanas un slimību
profilakses plānu

MK 17.05.2016. noteikumu Nr.310 56.punkts
(SAM 9.2.4.1. projekts)

Nav

Cits

31.12.2019.

31.12.2019.

Ņemot vērā veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzības ietvaros konstatētos
K.Pavasare
faktus no izvērtētajiem 2017.gada pārskatiem , kā arī saistībā ar pašvaldībās īstenoto veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānoto 2.kārtas īstenošanu, tiks aktualizēts
plāna saturs. Informēta Starpsektoru sadarbības komiteja, Latvijas pašvaldības un citas
ieinteresētās puses par aktualizēto plāna versiju.

14.4. Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību
profilakses uzraudzību

Ministru kabineta 17.05.2016. noteikumu Nr. 310 Nav
64.2.1. un 64.2.2.apakšpunkts (SAM 9.2.4.1.
projekts)

Cits

31.12.2019.

31.12.2019.

Atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem (MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310,
64.5.apakšpunkts) veikta 2018.gada pašvaldību pārskatu izvērtēšana un rekomendāciju
sniegšana. Nodrošinātas izlases veida pārbaudes pašvaldībās īstenotajos pasākumos
(9.2.4.2.projekts) visā Latvijas reģionā.

Nav

Cits

13.3. Nodrošināt visus kabinetus ar darbiniekiem atbilstošas VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
un attīstītas darba vides infrastruktūru tiešo pienākumu (2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.1..mērķis)
izpildei.

Nav

13.4. Veikt izpēti un pieņemt lēmmu par VM atrašanās vietas VM darbības stratēģija 2019.-2021.gadam
maiņu
(2.virsmērķis, 2. darbības virziens, 2.1..mērķis)

13.5. Veikt aptauju VM darbinieku viedokļa izzināšanai par
VM lietojamo IKT rīku “ērtumu” un atbilstību ikdienas
pienākumu izpildē (t.sk., papildus nepieciešamajiem
rīkiem)
13.6. Izveidot un veikt IKT lietotāju apmācību, t.sk., video
formātā

15.05.2020.

14. Projektu vadības nodaļa (PVN)

K.Pavasare

15. Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (ELSSD)
15.1. Sagatavoti informatīvie ziņojumi:
1) Par ES veselības ministru neformālo sanāksmi
Rumānijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros;
2) Par ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības
un patērētāju lietu ministru Padomes veselības sadaļu;
3) Par ES veselības ministru neformālo sanāksmi
Somijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros;
4) Par ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības
un patērētāju lietu ministru Padomes veselības sadaļu.

Nav

Informatīvais
ziņojums

07.12.2019.

07.12.2019.

Sagatavotas nacionālās pozīcijas un pārstāvētas Latvijas nacionālās intereses EPSCO ministru A.Takašovs
sanāksmēs.

15.2. Latvijas Republikas prezidēšana Ziemeļu Dimensijas
(ZD) Sabiedrības veselības un sociālās labklājības
partnerībā (NDPHS)

Nav

Cits

26.-28.11.19.

26.-28.11.19.

Nodrošināta Latvijas Republikas prezidēšana Ziemeļu Dimensijas (ZD) Sabiedrības veselības
un sociālās labklājības partnerībā (NDPHS). Līdzpriekšsēdētājas valsts pienākumus nodot
Polijas Republikai.

L.Timša

15.3. 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

Nav

Līguma projekts

20.12.2019.

20.12.2019.

Parakstīts līgums.

L.Pauliņš

15.4. Sagatavot līgumu ar Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (OECD) Veselības komiteju par
Latvijas veselības sistēmas pētījuma veikšanu

Nav

Līguma projekts

31.12.2019.

31.12.2019.

Parakstīts līgums.

L.Pauliņš

16. Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļa (NCAN)
16.1. IZM un VM atbilstoši kompetencei izvērtēt un
nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā iesniegt
izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus
grozījumiem normatīvajos aktos, nosakot adaptācijas
perioda piemērošanas kārtību reglamentētās profesijās
veselības aprūpes jomā

MK 31.01.2017. sēdes protokollēmuma (prot.
2017-UZD-329
Nr.5 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) izstrādāts MK noteikumu projekts 03.09.2019.
2) nodots apspriešanai - 16.09.2019.
3) izsludināts VSS - 14.10.2019.

Izvērtēta nepieciešamība adaptācijas perioda piemērošanai reglamentētajās profesijās veselības D.Roga
aprūpes jomā un veikti attiecīgi grozījumi MK 24.03.2009. noteikumos Nr.268 "Noteikumi
S.Ivanišaka
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" un saistītajos MK noteikumos, tai skaitā: 1)
adaptācijas perioda piemerošana, 2) svītrota zobārstniecības māsas specialitāte; 3) netiek
īstnotas ergoterapeita asistenta izglītības programmas; 4) rezidentu ārpus rezidentūras
studijām, ārstu bez sertifikāta (stažieri, 65 +) prakses tiesības ārstniecībā; 5) voluntēšanas
tiesiskais regulējums; 6) precizētas sabiedrības veselības ārsta kompetences.

16.2. Izstrādāt konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas
turpmāko attīstību"

Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu "Par veselības
aprūpes sistēmas reformu" (MK 07.08.2017.
rīkojums Nr.394).

Nav

Konceptuālais
ziņojums

03.09.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.02.2019.
2) nodots apspriešanā - 19.03.2019.
3) izsludināts VSS - 11.04.2019.
4) iesniegts MK - 03.09.2019.

Lai vienkāršotu profesionālās darbības nosacījumus praktizējošām māsām un veicinātu māsas
uzsākt darbu veselības nozarē, MK apstiprināts konceptuālais ziņojums, kurā paredzēti
pasākumi māsu izglītības un profesionālās darbības reformas ieviešanai, t.i. II līmeņa
augstākās izglītības nodrošināšana profesionālā bakalaura studiju programmās māsas
(vispārējās aprūpes māsa) profesijas iegūšanai un sertifikācijas aizstāšana ar specializāciju.

K.Kļaviņa,
D.Roga

16.3. Izstrādāt normatīvo regulējumu konceptuālā ziņojuma Konceptuālā ziņojuma "Par māsas profesijas
"Par māsas profesijas turpmāko attīstību" ieviešanai, lai turpmāko attīstību" projekts
noteiktu vispārējās aprūpes māsas kompetenci un
paredzētu izņēmumu, īstenot otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītības studiju programmu trīs ar pusi gadu
pilna laika studijām.

Nav

MK noteikumu
projekti

01.12.2019.

1) izstrādāts projekts - 01.10.2019.
2) nodots apspriešanā - 01.11.2019.
3) izsludināts VSS - 01.12.2019.

Izstrādāti MK noteikumi koncepcijas īstenošanai

D.Roga

16.4. Izstrādāt Veselības ministrijas rīkojumu par
rezidentūras vietu sadali pa specialitātēm

MK 30.08.2011. MK noteikumu nr. 685
"Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras
finansēšanas kārtība" 4.punkts

Nav

VM rīkojums

01.04.2019.

01.04.2019.

Apstiprināt no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu rezidentūras vietu skaitu sadalījumā pa
specialitātēm.

D.Roga,
D.Brante

16.5. Nodrošināt, ka augstskolas (RSU un LU) 2019./2020. MK 30.08.2011. MK noteikumu nr. 685
studiju gadā uzsāk vienotu rezidentu uzņemšanu
"Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras
finansēšanas kārtība" 5.punkts

Nav

Cits

01.10.2019.

01.10.2019.

Atbilstoši MK noteikumos deleģētajam uzdevumam uzākta vienota rezidentu uzņemšana, tai
skaitā vienotās uzņemšanas komisijas darbības izvērtēšana un pilnveidošana.

D.Roga,
D.Brante,
K.Kļaviņa

16.6. Izstrādāt ārsta un māsas (vispārējās aprūpes māsa)
profesiju standartu

Konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes
sistēmas reformu" (MK 07.08.2017. rīkojums
Nr.394).

Nav

Profesijas standarta
projekti

01.04.2019. (Ārsta);
01.10.2019. (Māsas (vispārējās
aprūpes māsa))

01.10.2019. (Ārsta);
Aktualizēts ārsta profesijas standarts, kā arī profesijas nosaukuma precizēšana no māsa
31.12.2019. (Māsas (vispārējās aprūpes (medicīnas māsa) un māsa (vispārējās aprūpes māsa) un jauna 6.LKIL (Latvijas kvalifikāciju
māsa))
ietvarstruktūras līmenis) atbilstoša profesijas standarta izstrāde un apstiprināšana.

16.7. Uzlabot rezidentu plānošanas un uzraudzības procesu
Veselības ministrijā, tai skaitā aktualizējot un izvērtējot
ārstniecības personu skaita prognozes pilna laika
slodzēm

Konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes
Nav
sistēmas reformu" (MK 07.08.2017. rīkojums
Nr.394);
Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Cilvēkresursi
veselības aprūpē” ieteikums Nr. 4.

VM process,
procedūra

31.12.2019.

31.12.2019.

Uzlabot rezidentu plānošanas un uzraudzības procesa efektivitāti, tai skaitā rezidentu reģistra
pilnveide.

D.Brante,
D.Roga,
K.Kļaviņa

16.8. Izvērtēt, vai Latvijā paredzētais ārstniecības studiju
ilgums ir pamatots, ņemot vērā studiju saturu un
teorētisko un praktisko apmācību sadalījumu.

Valsts kontroles revīzijas ziņojuma
Nav
“Cilvēkresursi veselības aprūpē” ieteikums Nr. 5.

MK noteikumu
projekts

31.12.2019.

Izstrādāts MK noteikumu projekts 31.12.2019.

Veicināta ātrāka jauno speciālistu nonākšana darba tirgū, kā arī veselības nozares vajadzībām
un pakalpojumu pieprasījumam atbilstošas izglītības sistēmas attīstība.

D.Brante
D.Roga

16.9. Izstrādāt vienotus principus studentu uzņemšanai
veselības aprūpes studiju programmās

MK 21.11.2018. sēdes Nr. 53, 44.§ (Rīkojuma
projekts "Par Rīgas 1.medicīnas koledžas
reorganizāciju") 2.punkts; Valsts kontroles
revīzijas ziņojuma “Cilvēkresursi veselības
aprūpē” ieteikums Nr. 4.

Cits

31.12.2019.

31.10.2019.

IZM un VM sadarbībā izvērtēt iespējas noteikt vienotus principus studentu uzņemšanai
veselības aprūpes studiju programmās, tai skaitā, attiecībā uz studiju vietu skaita un no valsts
budžeta finansēto studiju vietu skaita noteikšanu.

D.Brante

Nav

S.Ivanišaka

