Nr. p.k. Pasākums

1
1.

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 3
Valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

DAUK Nr.

Dokumenta veids
(MK noteikumi,
likumprojekts, PPD)

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

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

Pasākuma sasaiste ar Pasākuma mērķis
citu plānā minēto
un tā rezultatīvais rādītājs
pasākumu (norāda
pasākuma Nr.)

Atbildīgais par
pasākuma
izpildi (galvenais
atbildīgais pasvītrots)

4

5

6

7

8

9

10

1.1.

Izstrādāt un iesniegt EM apstiprināšanai veselības Veselības tūrisma pakalpojumu eksporta attīstības plāns
tūrisma pakalpojumu eksporta stratēģisko valstu 2019.-2023.gadam (apstiprināts ar MK 2019.gada 6.marta
mērķa tirgu sarakstu 2021.gadam
rīkojumu Nr.109)

Nav

Rīkojums

01.09.2021.

01.09.2021.

_

Nodrošināt mērķtiecīgu un koordinētu valsts atbalstu medicīnas tūrisma stratēģiskajos
tirgos.

E.Bērziņa

1.2.

Izstrādāt Veselības ministrijas darbības stratēģijas Beidzas 06.06.2019. rīkojuma Nr.130 "Par Veselības
2022. - 2025. gadam
ministrijas darbības stratēģiju 2019. - 2021.gadam"
apstiprinātās stratēģijas termiņš.
MK 2015.gada 28.aprīļa instrukcija Nr.3 "Kārtība, kādā
izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un
novērtē tās ieviešanu".

Nav

Institūcijas vadības
dokuments

31.10.2021.

31.10.2021.

_

Izstrādāta Veselības ministrijas darbības stratēģija 2022. - 2025. gadam.

A.Vaļuliene
I.Lūkina
E.Bērziņa
B.Brasliņa
A.Čamane
Z.Tiļļa

1.3.

Aktualizēt VM procesus, mijiedarības karti un
procesu īpašniekus (VM procesu aktualizācija)

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.2021.gadam. 2. Darbības virziens:
Darba vide, organizācija un tehniskais nodrošinājums

Nav

Rīkojums

28.05.2021.

28.05.2021.

1.4.

Aktuāla VM procesu mijiedarbības karte un procesi, noteikti procesu īpašnieki.

E.Jēkabsone

1.4.

Sadarbībā ar procesu īpašniekiem izstrādāt,
pilnveidot atbilstoši identificētajām vajadzībām
procesu aprakstus un procesam pakārtoto KVS
dokumentāciju

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.2021.gadam. 2. Darbības virziens:
Darba vide, organizācija un tehniskais nodrošinājums

Nav

Procesa apraksts,
procedūra, forma

17.12.2021.

17.12.2021.

1.3.

Pilnveidota KVS dokumentācija atbilstoši identificētajām vajadībām, orientējoties uz
uzlabojumu/pilnveides/sadarbības kultūru, pieejamo resursu efektīvu izmantošanu,
identificējot un novēršot liekās darbības u.c. zudumus.

E.Jēkabsone;
L.Romanovska

1.5.

Nodrošināt regulāru komunikāciju ar ministrijas
darbiniekiem par Lean pamatprincipiem un to
praktisko pielietošanu ikdienas darbā

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.2021.gadam. 2. Darbības virziens:
Darba vide, organizācija un tehniskais nodrošinājums un
3. Darbības virziens: Darba kultūra

Nav

Cits

17.12.2021.

17.12.2021.

1.4.

Mērķis: darbinieku spēja saskatīt uzlabojumu iespējas un spēja patstāvīgi tās risināt.
L.Romanovska
Rezultatīvie rādītāji: 1) semināru skaits darbiniekiem par Lean pamatprincipiem (~ 1x
mēnesī = 10-12x gadā) 2) darbinieku skaits, kuri piedalījušies kādā no semināriem
(vismaz 50% ministrijas darbinieku) 3) identificēto problēmu, t.i., uzlabojumu iespēju jeb
ierosinājumu skaits (50 - ?)

2.

Politikas koordinācijas nodaļa (PKN)

2.1.

Izstrādāt Sabiedrības veselības pamatnostādnes
2021.- 2027.gadam

MK 2020.gada 4.marta rīkojums Nr.95 "Par nozaru
politiku pamatnostādnēm 2021.–2027. gada plānošanas
periodam"

Nav

Politikas plānošanas
dokuments

Iesniegts MK - 11.05.2020.

1) izsludināts VSS 25.02.2021.
2) iesniegts MK - 11.05.2021.

_

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

2.2.

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

Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības
plāns 2020.-2021.gadam (5. un 6.apņemšanās)
(apstiprināts ar MK 2020.gada 11.februāra rīkojumu
Nr.54)

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Īstenots pilotrojekts sadarbībā ar biedrību PROVIDUS.

2.3.

Izstrādāt Biobanku likumprojektu

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

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

1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā 15.04.2021.
2) izsludināts VSS 15.07.2021.
3) iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Izstrādāts normatīvais regulējums cilvēka izcelsmes bioloģisko paraugu ieguvei, apstrādei, E.Zača
uzglabāšanai biobankā, izmantošanai turpmākiem zinātniskiem pētījumiem.
R.Osis

2.4.

Izstrādāt Veselības nozares digitālās
transformācijas stratēģiju 2021.-2027.gadam

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam
uzdevums

Nav

Politikas plānošanas
dokuments

30.10.2021.

1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā16.08.2021.
2) izsludināts VSS 30.10.2021.

_

Izstrādāta veselības nozares digitālās transformācijas stratēģija 2021.-2027.gadam, kas
visām iesaistītajām pusēm kalpos kā turpmākā ceļa karte drošu, nozares un tās
pakalpojumu izmantotāju vajadzībām atbilstošu digitālo risinājumu attīstīšanai un
ieviešanai veselības nozarē ar mērķi veicināt integrētu un uz pacientu centrētu veselības
aprūpi, uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un veicināt efektīvu
resursu izlietošanu.

2.5.

Izstrādāt grozījumus MK 2006.gada 4.aprīļa
noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu
lietvedības kārtība”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

17.12.2020.

1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā 29.04.2021.
2) izsludināts VSS 31.05.2021.
3) iesniegts MK -30.08 2021.

_

1) Precizēta medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtība attiecībā uz elektroniskajiem A.Lasmane
medicīnikskajiem dokumentiem,
M.Petroviča
2)aizvietot papīra formāta neatliekamās medicīniskās palīdzības pavadlapu ar elektronisku
dokumentu, saglabājot arī papīra formāta dokumentu,
3)noteikt termiņu ģimenes ārstam pilnīgas medicīniskās dokumentācijas nodošanai citam –
pacienta izraudzītam ģimenes ārstam, ģimenes ārsta maiņas gadījumā.

A.Lasmane
O.Šneiders

L.Boltāne
I.Bērtulsone

2.6.

Izstrādāt grozījumus MK 2014.gada 11.marta
noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko informācijas
sistēmu"

1.MK sēdes protokollēmuma “Likumprojekts “Grozījumi
likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”” (MK
09.10.2020. prot. Nr.60, 5.§) 3. punkts
2.Likuma “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un
cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” pārejas
noteikumu 6.,7. un 8.punkts
3. Pacientu tiesību likuma pārejas noteikumu 5.punkts.
4.Nacionālā veselības dienesta īstenotais projekts
“Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas
apmaiņa ar pārrobežu e-veselības informācijas sistēmām”,
kā ietvaros tiks izveidots Nacionālais e-veselības
kontaktpunkts un ieviesta e-recepšu un pacienta pamatatu
apmaiņa ar citām ES dalībvalstīm (jāizstrādā tiesiskais
regulējums)
5.Veselības ministrijas iniciatīva

Nav

MK noteikumi

30.07.2021.

1.iesniegts MK - 29.01.2021.

_

1.(3.)Veselības ministrijai mēneša laikā pēc likuma pieņemšanas Saeimā sagatavot un
veselības ministram iesniegt izskatīšanai MK kā MK lietu noteikumu projektu par
grozījumiem MK 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto
veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu", nosakot, ka Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrai ir pieejama informācija par atvērtām, slēgtām un anulētām
darbnespējas lapām.
2.,3.Noteikt, ka personai vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā
ir tiesības veikt atzīmi par atļauju vai aizliegumu veikt patologanatomisko izmeklēšanu
(sekciju) pēc nāves;par ķermeņa, audu vai orgānu izmantošanu medicīnā vai zinātnē pēc
nāves; citas personas pilnvarošanu pieņemt lēmumu saistībā ar personas veselības aprūpi
gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ persona pats to nespēj veikt (no 2022.gada 1.februāra).
4.Izstrādāt tiesisko regulējumu par Nacionālo e-veselības kontaktpunktu un e-recepšu un
pacienta pamatdatu apmaiņu ar citām ES dalībvalstīm.
5.Precizēt noteikumos noteiktās vispārējās drošības un tehniskās prasības ārstniecības
iestāžu un aptieku informācijas sistēmām, kas integrētas ar e-veselības sistēmu

2.,3.1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā 30.04.2021.
2) izsludināts VSS 29.06.2021.
3) iesniegts MK -30.09 2021.
4.1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā 30.04.2021.
2) izsludināts VSS 31.05.2021.
3) iesniegts MK -30.07 2021.
5.Izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 30.11.2021.

1.L.Boltāne
2.,3. E.Zača,
4.,5.L.Boltāne,
I.Bērtulsone

2.7.

Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajām
darbībām un reformām administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanai

Ministru prezidenta 2020. gada 26. jūnija rezolūcija
Nr. 2020-1.1.1./52-52 un 2020. gada 19. oktobra
rezolūcija Nr. 18/SAN-182/5162

2020-UZD-1810

Informatīvais
ziņojums

28.02.2021.

2/28/2021

_

Saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūcijām sagatavot informatīvo ziņojumu un iesniegt to E.Zača
izskatīšanai MK sēdē.

2.8.

Sagatavot informāciju plānam "Par Latvijas
Ceturto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības
plānu 2020.-2021.gadam" iekļauto pasākumu
izpildi

MK 2020.gada rīkojums Nr.54

2020-UZD-257
2020-UZD-250

Cits

01.02.2022.

01.02.2022.

_

Veselības ministrijai sadarbībā ar citām plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām
iesniegt Valsts kancelejā informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi:
1) 3.1. līdz 2021. gada 1. februārim – par laikposmu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020.
gada 31. decembrim;
2) 3.2. līdz 2022. gada 1. februārim – par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.
gada 31. decembrim.

2.9.

Izstrādāt grozījumus MK 2011.gada 1.novembra 1.MK protokols Nr.55 50.§
noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta 2.Nacionālā veselības dienesta īstenotais projekts
nolikums"
“Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas
apmaiņa ar pārrobežu e-veselības informācijas sistēmām”,
kā ietvaros tiks izveidots Nacionālais e-veselības
kontaktpunkts un ieviesta e-recepšu un pacienta pamatatu
apmaiņa ar citām ES dalībvalstīm

Nav

MK noteikumi

30.07.2021.

1.iesniegts MK - 31.03.2021.

_

1.(5.)Veselības ministram līdz 2021.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai MK kā MK lietu A.Lasmane
grozījumus 2011.gada 1.novembra MK noteikumos Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta
nolikums” grozījumu projektu, tajā ietverot regulējumu, kas nosaka Nacionālo veselības
dienestu par valsts informācijas sistēmas „NVD RINA” pārzini.
2.Noteikt, ka Nacionālais veselības dienests pilda Nacionālā e-veselības kontaktpunkta
funkcijas pārrobežu e-veselības ietvaros.

2.1) izstrādāts projekts un
nodots apspriešanā 30.04.2021.
2) izsludināts VSS 31.05.2021.
3) iesniegts MK -30.07 2021.

A.Lasmane

3.

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

3.1.

Izstrādāt grozījumus MK noteikumos Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai".
Izvērtēt iespējas veikt grozījumus Vakcinācijas
noteikumos, lai turpinātu uzsākto riska grupu
(seniori un cilvēki ar hroniskām slimībām)
vakcināciju pret gripu, kā arī ieviestu citus IVP
priekšlikumus

Lai Latvijā nodrošinātu sekmīgu iedzīvotāju vakcināciju
pret Covid-19

Nav

MK noteikumi

01.03.2021.

01.03.2021.

_

Nepieciešams kāpināt vakcinācijas kapacitāti

I.Liepiņa

Konstatējot iespējamās nepilnības esošajā likumdošanā,
nepieciešms izvērtēt grozījumu veikšanu

Nav

Cits

01.09.2021.

1) izstrādāts projekts 01.07.2021.
2) iesniegts MK - 01.09.2021.

_

Paplašināta vakcinācijas pret gripu pieejamība un uzlabota vakcināicjas aptvere

I. Liepiņa

3.3.

Izstrādāt grozījumus MK noteikumos Nr.360
"Epidemioloģiskās drošības prasības Covid-19
izplatības ierobežošanai"

Nepieciešams izstrādāt noteikumu grozījumus atbilstoši šī
brīža situācijai

Nav

MK noteikumi

Regulāri, pēc nepieciešamības

Regulāri, pēc nepieciešamības

_

Noteiktas drošības un piesardzības prasības atbilstoši aktualitātēm; Pilnveidota
vakcinācijas pret Covid-19 kārtība atbilstoši jaunākajām aktualitātēm

J. Feldmane

3.4.

Izstrādāt MK noteikumu projektu "Noteikumi par Nepieciešams aktualizēt novecojušas normas
epidemioloģiskās drošības pasākumiem cilvēka
imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS
izplatības ierobežošanai"

Nav

MK noteikumi

01.12.2021.

1) izstrādāts projekts 01.10.2021.
2) iesniegts MK - 01.12.2021.

_

Noteiktas epidemioloģiskās drošibas prasības HIV infekcijas izplatības ierobežošanai

L. Sprudzāne

3.5.

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

RAKUS laboratorijas dienesta un Nacionālās references
laboratorijas iniciatīva

Nav

MK noteikumi

11.12.2021.

1) izstrādāts projekts 01.09.2021.
2) iesniegts MK - 11.12.2021.

_

Precizētas prasības nacionālās references laboratorijas darbībai, uzdevumi un pienākumi

A. Segliņa

3.6.

Izstrādāt grozījumus MK 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"

MK 2020.gada 22.decembra ārkārtas sēdes protokola Nr.
86 4.§

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

1) izstrādāts projekts 01.07.2021.
2) iesniegts MK - 01.09.2021.

_

Noteikt detalizētas prasības izglītības iestāžu ventilācijas nodrošināšanai

D. Būmane

3.7.

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

MK 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 692
"Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes
pārvaldības kārtība" 56.punkts un Veselības inspekcijas
11.08.2020. vēstule Nr. 4.1.-2./17884/6314, kas perdz, ka
jāsvītro no peldvietu saraksta viena peldvieta.

Nav

MK noteikumi

01.06.2021.

1) izstrādāts projekts 01.04.2021.
2) iesniegts MK - 01.06.2021.

_

Noteikumu normas koriģētas atbilstoši novadu reformai

D. Būmane

3.2.

3.8.

Sagatavot "HIV/AIDS, hepatītu un STI izplatības
ierobežošanas plāna 2017-2020.gadam" ietekmes
izvērtējuma ziņojumu

MK 2017.gada 31.oktobra rīkojums Nr.630.

2017-UZD-2934

Cits

01.06.2021.

1) izstrādāts projekts 01.04.2021.
2) iesniegts MK - 01.06.2021.

_

Izvērtēti iepriekš izstrādātā plāna ieviešanas rezultāti un identificētas risināmās problēmas L. Sprudzāne
nākamajā periodā

3.9.

Sagatavot "AMR ierobežošanas un piesardzīgas
MK 2019.gada 14.augusta rīkojums Nr.402.
antibiotiku lietošanas plāna Viena veselība 20192020.gadam" ietekmes novērtējuma ziņojumu

2019-UZD-1416

Cits

01.09.2021.

1) izstrādāts projekts 01.07.2021.
2) iesniegts MK - 01.09.2021.

_

Izvērtēti iepriekš izstrādātā plāna ieviešanas rezultāti un identificētas risināmās problēmas J. Feldmane
nākamajā periodā

3.10.

Sagatavot "Zobārstniecības amalgamas lietošanas MK 2019. gada 2. jūlija rīkojums Nr. 329
pakāpeniskas samazināšanas plāna
2019.–2020.gadam" ietekmes izvērtējuma
ziņojumu

2019-UZD-1127

Cits

01.07.2021.

1) izstrādāts projekts 01.05.2021.
2) iesniegts MK - 01.07.2021.

_

Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2021. gada 1. jūlijam iesniegt
MK plāna ietekmes izvērtējumu.

A.Segliņa

4.

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

4.1.

Izstrādāt un iesniegt MK gala ziņojumu par
Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.2020.gadam noteikto pasākumu izpildi

MK 2014.gada 14.oktobra rīkojuma Nr.589 "Par
Sabiedrības veselības pamatnostādnēm
2014.−2020.gadam" 5.2.apakšpunkts

2014-UZD-3273

Informatīvais
ziņojums

01.11.2021

01.11.2021

_

Sagatavots gala ziņojums un iesniegts MK.

V.Muižniece-Briede
I.Birzniece

4.2.

Izstrādāt un iesniegt MK konceptuālo ziņojumu
par ņirgāšanās izplatības mazināšanu Latvijas
izglītības iestādēs

Ņirgāšanās izplatības mazināšana izglītības iestādēs darba
grupas 20.09.2020. sanāksmē pieņemts lēmums.
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
projekta pasākums

Nav

Konceptuālais
ziņojums

02.08.2021.

1) starpministriju saskaņošana 30.06.2021.
2) iesniegts MK – 02.08.2021.

_

Sagatavots ziņojums un iesniegts MK.

M.Saka

4.3.

Organizēt sadarbības memoranda par pārtikas
produktu reformulāciju parakstīšanu ar pārtikas
produktu ražotājiem

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
projekta pasākums

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Sadarbībā ar Zemkopības ministrijas un pārtikas ražotāju pārstāvjiem parakstīts
sadarbības memorands par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu

M.Ceruka

4.4.

Aktualizēt veselīga uztura ieteikumus senioriem

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam
projekta pasākums

Nav

VM ieteikumi

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Aktualizēti veselīga uztura ieteikumi senioriem

M.Ceruka

4.5.

Aktualizēt veselīga uztura ieteikumus bērniem no Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
2 gadu vecuma un jauniešiem līdz 18 gadu
projekta pasākums
vecumam.

Nav

VM ieteikumi

30.11.2021

30.11.2021

_

Aktualizēti veselīga uztura ieteikumi bērniem no 2 gadu vecuma līdz 18 gadu vecumam

M.Ceruka

4.6.

Aktualizēt veselīga uztura ieteikumus bērniem
līdz 2 gadu vecumam.

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
projekta pasākums

Nav

VM ieteikumi

02.08.2021.

02.08.2021.

_

Aktualizēti veselīga uztura ieteikumi bērniem līdz 2 gadu vecumam

M.Ceruka

4.7.

Nodrošināt dalību EK vienotajā rīcības projektā
Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
par uz bērniem vērstas pārtikas produktu ar augstu projekta pasākums
sāls, cukura un tauku daudzumu mārketinga
ierobežojumiem

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

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

M.Ceruka

4.8.

Organizēt VM un LPS sarunas, nodrošināt sarunu Saskaņā ar MK 2004.gada 6.jūlija noteikumu Nr.585
protokolēšanu
„Kārtība, kādā MK saskaņo ar pašvaldībām jautājumus,
kas skar pašvaldību intereses” 11.punktu

Nav

Cits

10.08.2021.

10.08.2021.

_

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

V.Muižniece-Briede
I.Birzniece

4.9.

Sagatavot grozījumus "Sporta likumā", lai
pārņemtu Latvijas normatīvajos aktos prasības
saistībā ar 2021.gada Pasaules antidopinga
kodeksa spēkā stāšanos

Nepieciešams veikt grozījumus likumā, lai nacionālajā
likumdošanā pārņemtu prasības saistībā ar 2021.gada
Pasaules Antidopinga kodeksu

Nav

Likumprojekts

30.12.2021

1) izsludināts VSS 01.04.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Izstrādāti grozījumi Sporta likumā, lai nacionālajā likumdošanā pārņemtu prasības
saistībā ar 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu.

S.Lazdiņa

4.10.

Izstrādāt grozījumus MK 2019.gada 24.septembra Nepieciešams veikt grozījumus noteikumos, lai
noteikumos Nr.448 “Nacionālie antidopinga
nacionālajā likumdošanā pārņemtu prasības saistībā ar
noteikumi”, lai pārņemtu nacionālajā regulējumā 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu
2021.gada Kodeksa prasības

Nav

MK noteikumi

30.12.2021

_

Izstrādāti grozījumi MK noteikumus, lai nacionālajā likumdošanā pārņemtu prasības
saistībā ar 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu.

S.Lazdiņa

Izstrādāt grozījumus MK 2018.gada 26.jūnija
noteikumos Nr.377 “Latvijas Antidopinga biroja
nolikums” lai pārņemtu nacionālajā regulējumā
2021.gada Kodeksa prasības

Nepieciešams veikt grozījumus noteikumos, lai
nacionālajā likumdošanā pārņemtu prasības saistībā ar
2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu

Nav

_

Izstrādāti grozījumi MK noteikumos, lai nacionālajā likumdošanā pārņemtu prasības
saistībā ar 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksu.

S.Lazdiņa

4.12.

Sagatavot priekšlikumus iespējamiem
risinājumiem alkoholu saturošu kosmētikas un
higiēnas līdzekļu izmantošanas apreibināšanās
nolūkos ierobežošanai

2020.gadā 30.jūlijā MK aptiprinātais “Alkoholisko
dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns 2020. – 2022.gadam“
1.11.pasākums

Nav

Cits

30.12.2021

1) sanāksme ar iesaistītām
pusēm - 30.09.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Notikušas diskusijas ar nozari un izvērtēti priekšlikumi nepiecešamajām izmaiņām
S.Lazdiņa
normatīvajā regulējumā, lai ierobežotu alkoholu saturošu kosmētikas līdzekļu izmantošanu
apreibināšanās nolūkos.

4.13.

Sagatavot grozījumus "Alkoholisko dzērienu
aprites likumā", lai noteiktu, ka
mazumtirdzniecības vietās, jābūt norādītai
informācijai ar brīdinājumu, ka alkoholiskos
dzērienus nevar lietot nepilngadīgas personas un
to lietošana kaitē veselībai, kā arī, lai aizliegtu
azartspēļu zālēs un kazino piedāvāt alkoholiskos
dzērienus par brīvu un aizliegtu to tirgošanu,
lietošanu pienešanu pie azartspēļu automātiem,
spēļu galdiem un citām azartspēļu iekārtām.

2020.gadā 30.jūlijā MK aptiprinātais “Alkoholisko
dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns 2020. – 2022.gadam“ 1.8 un
1.13.pasākums

Nav

Likumprojekts

30.12.2021

1) nodots publiskai
apspriešanai - 30.09.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Sagatavots likumprojekts, lai noteiktu prasību norādīt informāciju mazumtirdzniecības
S.Lazdiņa
vietās, kā arī aizliegt azartspēļu zālēs un kazino piedāvāt alkoholiskos dzērienus par brīvu,
kā arī aizliegt to tirgošanu, lietošanu pienešanu pie azartspēļu automātiem, spēļu galdiem
un citām azartspēļu iekārtām.

4.11.

1) nodots publiskai
apspriešanai - 10.09.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.
MK noteikumi

30.12.2021
1) nodots publiskai
apspriešanai - 10.09.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

4.14.

Sagatavot grozījumus "Elektronisko plašsaziņas
līdzekļu likumā", lai aizliegtu cenu un atlaižu
reklāmu alum un vīnam televīzijā un radio,
aizliegtu alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu
reklāmu drukātajos medijos un drukātajos
materiālos, kinoteātros un internetā, izņemot
tirdzniecības vietas, kurās tiek izvietoti un pārdoti
alkoholiskie dzērieni.

4.15.

2020.gadā 30.jūlijā MK aptiprinātais “Alkoholisko
dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma
ierobežošanas rīcības plāns 2020. – 2022.gadam“
2.3.pasākums

Nav

Likumprojekts

30.12.2021

1) nodots publiskai
apspriešanai - 30.09.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Sagatavots likumprojekts, lai samazinātu alkoholisko dzērienu reklāmu sabiedrībā.

S.Lazdiņa

Izstrādāt rekomendāciju projektu drošai un veselībai Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021-2027.gadam
nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem, projekta pasākums
iekļaujot ieteikumus bērna vecumam atbilstošam,
pie elektroniskās ierīces ekrāna pavadītajam laikam
dienā, tai skaitā mācību procesa ietvaros, kā arī
ieteikumus vecākiem, pedagogiem un izglītības
iestādēm, lai mazinātu iespējamo procesu atkarības
attīstības risku.

Nav

Rekomendācijas

30.12.2021.

30.12.2021.

-

Izstrādātas rekomendācijas, lai mazinātu bērniem iespējamo procesu atkarības risku

V.Muižniece-Briede

4.16.

Izstrādāt grozījumus likumā "Par Krimināllikuma VM iniciatīva
spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību", lai
kontrolei pakļautu jaunas nelegālajā apritē esošas
narkotiskās un psihotropās vielas

Nav

Likumprojekts

30.12.2021.

1) izsludināts VSS 01.10.2021.
2) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Izstrādāts likumprojekts, lai kontrolei pakļautu jaunas nelegālajā apritē esošas narkotiskās D.Muravska
un psihotropās vielas.

5.

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

5.1.

Uzraudzīt un attīstīt ārstniecības iestāžu sadarbību Valdības rīcības plāna uzdevums.
MK 2018 gada 23.janvāra noteikumi Nr.56"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"

Nav

Cits

01.04.2022.

1) Projekta uzsākšanas
ziņojums - 09.03.2021
2) Projekta starpziņojums
Nr.1 - 01.09.2021
3) Projekta starpziņojums Nr.2
- 01.01.2022
4) Projekta gala ziņojums 01.04.2022

_

Sekmēt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju efektivitāti un veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot slimnīcu sadarbību un veicinot pakalpojumu
sniegšanu stacionāros atbilstoši definētajam slimnīcu sadalījumam aprūpes līmeņos.
1. (VAD VAON)Attiecībā uz koordinētiem slimnīcu pakalpojumiem, Eiropas Komisijas
Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstītā projekta “Slimnīcas
pakalpojumu, telemedicīnas un integrētās aprūpes turpmāka attīstība” (turpinājums
projektam “Slimnīcu sadarbības teritorijas”) ietvaros izstrādāta veselības aprūpes
pakalpojumu plānošanas un finansēšanas stratēģija un rīcības plāns tās īstenošanai
2. (IESFUN) Izvērtēti ES fondu projektu ārstniecības iestāžu sadarbības pārskati un
sniegts Veselības ministrijas atzinums.

1.G.Stūre
2. A.Voldeks
I.Baranova

5.2.

Regulāri, ne retāk kā reizi gadā pārskatīt slimnīcu Valdības rīcības plāna uzdevums
atbilstību noteiktajam līmenim un
nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus
normatīvajos aktos.

Nav

Informatīvais
ziņojums

31.12.2021.

1) izstrādāts projekts 01.11.2021.
2) iesniegts MK - 31.12.2021.

_

Sekmēt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju efektivitāti un veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot slimnīcu sadarbību un veicinot pakalpojumu
sniegšanu stacionāros atbilstoši definētajam slimnīcu sadalījumam aprūpes līmeņos

S. Osemļjaka

5.3.

1) Katru gadu noteikt veselības aprūpes
pakalpojumu jomas pārrēķināmajiem tarifiem,
pieejamā finansējuma robežās apstiprināt
pārrēķinātos tarifus.
2) Pārrēķinātie tarifi un kritēriji, pēc kādiem tiek
izvēlēti prioritāri pārrēķināmie tarifi, ir pieejami
Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.
3) Reizi gadā izskatīšanai MK iesniegts
informatīvais ziņojums.

Valdības rīcības plāna uzdevums

Nav

Informatīvais
ziņojums

31.12.2021

1) izstrādāts projekts 01.11.2021.
2) iesniegts MK - 31.12.2021.

_

Pārrēķināt veselības aprūpes tarifus prioritārā secībā un aktualizētās tarifu vērtības
padarīt publiski pieejamas

S. Osemļjaka

5.4.

Izvērtēt esošo psihiatrisko slimnīcu tīklu un
sagatavot priekšlikumus turpmākai attīstībai.

Valdības rīcības plāna uzdevums

Nav

Informatīvais
ziņojums veselības
ministram

31.12.2021.

_

Izvērtēts esošo psihiatrisko slimnīcu tīkls, tai skaitā sniegto pakalpojumu apjoms VSIA
"Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" un VSIA "Piejūras slimnīca", un sagatavoti
priekšlikumi turpmākai rīcībai.

I.Melišus

Veikts esošās situācijas izvērtējums (pētījums) un iegūti priekšlikumi veselības aprūpes
pakalpojumu maksimālo gaidīšanas laiku definēšanai.

S.Osemļjaka
A.Tomsone

31.12.2021.

5.5.

Organizēt un koordinēt izvērtējumu veselības
Valdības rīcības plāna uzdevums
aprūpes pakalpojumu maksimālo gaidīšanas laiku
definēšanai

Nav

Cits

31.12.2021.

31.12.2021.

_

5.6.

Primārās aprūpes centru attīstība un pilnveidošana 1) (VAD,VOAN) Valdības rīcības plāna uzdevums,
2) (IESFUD) MK 2018.gada 11.septembra noteikumi
Nr.585 par SAM 9.3.2. ceturto kārtu

Nav

MK noteikumi,
Līgums, Atzinums

1) 30.10.2022.
2)30.12.2021.

1) 30.10.2022.
2) izvērtēti sadarbības līgumi
un sniegts atzinums
30.12.2021.

10.7.

5.7.

Izstrādāt priekšlikumus agrīnās attīstības
izvērtējuma bērniem no 1.5 līdz 3 gadiem
ieviešanai primārajā veselības aprūpē.

Nav

Cits

01.07.2021.

01.07.2021.

_

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta otrā daļa

1) (VAD, VAON)Stiprināts ģimenes ārstu komandas darbs, paplašinot primārās veselības 1) I.Melišus
aprūpes lomu un uzlabojot primārās veselības aprūpes kvalitāti.
2) A.Voldeks
2) (IESFUN) Pilotprojektu veidā izveidoti PAC pašvaldībās, uzlabojot primārās veselības I.Baranova
aprūpes pakalpojumu pieejamību. Rezultatīvais rādītājs - izvērtēti PAC sadarbības līgumi
un sniegts Veselības ministrijas atzinums.

Izstrādāts agrīnās attīstības izvērtējuma algoritms bērniem no 1.5 līdz 3 gadu vecumam.
Pasākuma ieviešana atkarīga no papildus piešķirtā finansējuma 2021. gadā.

I.Melišus

5.8.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par
VM iniciatīva
nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un
turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu
negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību,
ko rada COVID-19 pandēmija

Nav

Informatīvais
ziņojums

10.01.2021.

Iesniegts MK - 10.01.2021.

_

Informatīvais ziņojums " Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik
gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada
COVID-19 pandēmija, kurā ietverti pasākumi psiholoģiskās palīdzības un psihiskās
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem ne tikai
Covid-19 infekcijas ierobežošanas un pārvarēšanas laikā, bet arī pēc tā, ņemot vērā šo
apstākļu izraisošo ilglaicīgo negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību.

I.Melišus

5.9.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par Psihiskās
veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānā
2019.-2020.gadam paredzēto pasākumu izpildi

2019-UZD-1042

Informatīvais
ziņojums

01.06.2021.

Iesniegts MK - 01.06.2021.

_

Izvērtēta Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānā 2019.-2020.gadam
paredzēto pasākumu izpilde un sagatavoti priekšlikumi turpmākajai rīcībai.

I.Melišus

6.

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

6.1.

Izstrādāt grozījumus MK noteikumos
"Ārstniecības likums"

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

2018-UZD-1401

MK noteikumi

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts 28.02.2021.
2) nodots apspriešanai 30.04.2021.
3) izsludināts VSS 30.06.2021.
4) iesniegts MK - 30.12.2021.

7.1.

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

V.Korņenkova

6.2.

Izstrādāt MK noteikumu projektu "Katastrofu
medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi"

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

30.12.2021.

1) nodots apspriešanā 01.07.2021.
2) izsludināts VSS 01.09.2021.
3) iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Aktualizētas tiesību normas katastrofu medicīnas sistēmas darbības nodrošināšanai, tai
G. Jermacāne
skaitā saistībā ar pacientu triāžu ārkārtas situācijās un katastrofu medicīnas plānos (valsts
un slimnīcu) iekļaujamo informāciju.

6.3.

Izstrādāt Ieroču aprites likuma (2019. gada 14.
marta likuma redakcijā) 27. panta sestās daļas 1.
un 2. punktā minētos tiesību aktus

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

2019-UZD-522
2019-UZD-523

MK noteikumi

30.12.2021.

1) izsludināts VSS –
05.12.2019.
2) iesniegts MK – 01.06.2021.

_

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

6.4.

Izstrādāt Onkoloģijas plānu 2022.-2024. gadam

Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam
projekta pasākums

Nav

PPD

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts 30.06.2021.
2) nodots apspriešanai 30.07.2021.
3) izsludināts VSS 30.09.2021.
4) iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Ņemot vērā onkoloģijas domnīcā gūtos rezultātus, priekšlikumus, izstrādāts un apstiprināts L.Meļķe-Prižavoite
jauns onkoloģijas plāns.

6.5.

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

VSS 14.08.2017. prot.Nr.31 33.§, Par atbildīgo ministriju
kompetences sadalījumu par MK noteikumiem, kas
jāizdod uz Administratīvo pārkāpumu procesa likuma
pamata, 5.p.

2017-UZD-2204

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts 01.01.2020.
2) nodots apspriešanā 15.05.2020.
3) izsludināts VSS 01.06.2020.
4) iesniegts MK - 01.06.2021.

_

Līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt MK 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 MK.

6.6.

Izvērtēt iespēju klīniskos algoritmus un klīniskos
ceļus izstrādāt citās jomās.

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

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Pieņemts lēmums par iespēju klīniskos algoritmus un klīniskos ceļus izstrādāt citās jomās, S.Janka
norādot konkrētus klīniskos ceļus un algoritmus.

6.7.

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

2017-UZD-2203

MK noteikumi

01.06.2019.

1) izstrādāts projekts 01.01.2020
2) nodots publiskajai
apspriešanā - 08.05.2020
3) izsludināts VSS 31.05.2020
4) iesniegts MK - 01.06.2021

_

Līdz 2021.gada 1.jūnijam iesniegt MK noteikumu projektus, kas jāizdod saskaņā ar
V.Korņenkova
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.

6.8.

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

Nav

Ziņojums Veselības
minisrijas valsts
sekretārei

01.07.2021.

Sniegti priekšlikumi VM
valsts sekretārei jauna
normatīvā regulējuma izveidei
- 01.07.2021.

_

Izveidota darba grupa (kurā lūgts deleģēt pārstāvjus no visām sertificētajām
apmācītājorganizācijām), kas izvērtēs esošo pirmās palīdzības sniegšanas apmācības
sistēmas organizāciju valstī un sniegs priekšlikumus tās pilnveidošanai.

Z.Reinholde

6.10.

Izstrādāt dinamiskās novērošanas kārtību bērniem Valdības rīcības plāna 149.1.pasākums
ar hroniskām slimībām.

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

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

V.Korņenkova

MK 2019. gada 19. jūnija rīkojums Nr.299 "Psihiskās
veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.2020. gadam"

G.Jermacāne

Z.Reinholde

6.11.

Izstrādāt MK noteikumu projektu “Grozījumi MK Valsts asinsdonoru centra iniciatīva
2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037
„Noteikumi par cilvēka asiņu un asins
komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes,
uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un
drošības standartiem un kompensāciju par
izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai””.

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

1) izstrādāts projekts 01.06.2021.
2) nodots apspriešanā 15.06.2021.
3) izsludināts VSS 01.09.2021.
4) iesniegts MK - 31.12.2021.

_

Veikti grozījumi MK 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 „Noteikumi par
cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un
izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā
asins apjoma atjaunošanai”.

V.Korņenkova

6.12.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par Veselības
aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā
uzlabošanas plāna 2017.–2020.gadam izpildi.

MK 2017. gada 31. maija rīkojums Nr. 269

2017-UZD-1561

Informatīvais
ziņojums

01.06.2021.

01.06.2021.

_

Sagatavots informatīvais ziņojums "Par Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā
uzlabošanas plāna 2017.-2020.gadam izpildi".

L. Meļķe-Prižavoite

6.13.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par plāna reto
slimību jomā 2017.-2020. gadam ieviešanu

MK 2017.gada 23.oktobra rīkojuma Nr.602

2017-UZD-2863

Informatīvais
ziņojums

01.06.2021.

01.06.2021.

_

Iesniegts MK informatīvais ziņojums "Par Plāna reto slimību jomā 2017.-2020. gadam",
atbilstoši MK 2017.gada 23.oktobra rīkojuma Nr.602 5.punktam

Z.Reinholde

6.14.

Sagatavot informatīvo ziņojumu "Par konceptuālu
risinājumu informācijas par bērna dzimšanu
apmaiņai starp ārstniecības iestādi un
dzimtsarakstu nodaļu"

Saskaņā ar MK 2018. gada 30. oktobra sēdes
protokollēmuma 3. punktā noteikto, Veselības ministrijai
sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju
2020. gadā pēc FPRIS (Fizisko personu reģistra
informācijas sistēma) ieviešanas izvērtēt tehnisko
nodrošinājumu datu apmaiņas organizēšanai starp FPRIS
un VIS (vienotā veselības nozares elektronisko
informācijas sistēma)

2018-UZD-2389

Informatīvais
ziņojums

01.03.2021.

01.03.2022.

_

Līdz 2021. gada 1. martam iesniegts MK informatīvais ziņojums.

V.Korņenkova

6.15.

Sagatavot informatīvo ziņojumu "Par ārstniecības MK 2019.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.30 38 §
iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas
2.punkts
uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru
gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas
elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā" - Atbilstoši MK sēdes protokollēmumam Veselības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas
Sagatavot informatīvo ziņojumu par Mātes un
MK 2018.gada 6.jūnija rīkojums Nr.259
bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.-2020.
gadam izpildi
Veselības aprūpes departaments, Integrētās veselības aprūpes nodaļa (VAD, IVAN)

2020-UZD-1210

MK noteikumi

01.07.2020.

01.09.2021.

_

Sagatavots Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu,
degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai
ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā".

G.Jermacāne

Nav

Informatīvais
ziņojums

01.06.2021.

01.06.2021.

_

Sagatavots Informatīvais ziņojums "Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.- V.Korņenkova
2020. gadam izpildi", atbilstoši MK 2018.gada 6.jūnija rīkojuma Nr.259 6.punktam

7.1.

Izstrādāt normatīvo regulējumu, lai precizētu
medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildē
iesaistīto pušu tiesības un pienākumus

MK 2020.gada 29.aprīļa rīkojums Nr.223 "Par
konceptuālo ziņojumu "Par risinājumu medicīniska
rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam""

2020-UZD-801

MK noteikumi

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts 01.09.2021.
2) iesniegts MK - 30.12.2021.

6.1.

7.2.

Izstrādāt grozījumus MK 2009.gada 20.janvāra
noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām
prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām"

VM iniciatīva,ārstniecības iestāžu priekšlikumi

Nav

MK noteikumi

01.12.2021.

1) izstrādāts projekts 01.09.2021.
2) iesniegts MK - 01.12.2021.

_

Prasības ārstniecības iestādēm aktualizētas atbilstoši tehniskajam progresam, papildinātas K.Brūvere
atbilstoši pakalpojumu sniegšanas izmaiņām (piemēram, telemedicīna), precizētas
prasības NMP brigādēm

7.3.

Izstrādāt jaunus ārstniecības iestāžu reģistra
noteikumus

VM iniciatīva,
Veselības inspekcijas priekšlikumi

Nav

MK noteikumi

01.08.2021.

1) izstrādāts projekts 01.06.2021.
2) iesniegts MK - 01.08.2021.

_

Precizēta ārstniecības iestāžu reģistra veidošanas, papildināšanas un uzturēšanas kārtība,
t.sk, ārstniecības iestādes reģistrācijas nr. atsaiste no administratīvās teritorijas.

K.Brūvere

7.4.

Nodrošināt VM pārstāvniecību Invaliditātes lietu
nacionālajā padomē, sagatavot nepieciešamo
informāciju

MK 2004.gada 29.jūnija noteikumi Nr.561 "Invaliditātes
lietu nacionālās padomes nolikums"

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināta pārstāvniecība Invaliditātes lietu nacionālā padomē, sniegt aktuālo
informāciju par veselības aprūpes jautājumiem pēc nepieciešamības.

Dalībnieks šajā
padomē ir veselības
ministrs, aizstāj
M.Petroviča,
K.Brūvere

7.5.

Piedalīties Nepilngadīgo personu atbalsta
MK 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.157 "Nepilngadīgo
informācijas sistēmas (NPAIS) uzraudzības darba personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"
grupā

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināta pārstāvniecība Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (NPAIS) M.Petroviča L.Boltāne
uzraudzības darba grupā, skatīt jautājumu kontekstā ar veselības aprūpes jautājumiem

7.6.

Piedalīties Sociālās iekļaušanas politikas
koordinācijas komitejas sēdēs

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Gada ietvaros tiek organizētas vismaz 4 komitejas sēdes. tāpat jānodrošina aktuālās
informācijas par veselības aprūpes jautājumiem sniegšana

M.Petroviča

7.7.

Uzraudzīt Darbnespējas lapu izrakstīšanas procesu MK 2001.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.152 "Darbnespējas
un pilnveidošanu
lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība", likums "Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Nav

Cits

01.12.2021.

01.12.2021.

_

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

M.Petroviča I.Balcere

7.8.

Attīstīt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko
slodzi veselības aprūpes un medicīniskās
uzraudzības ietvaros veicamo valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
reģionos (ne tikai BKUS Rīgā)

Nav

Cits

01.12.2021.

01.12.2021.

_

Veicināt pakalpojumu pieejamību reģionos, konkrētajā gadā plānots to uzsākt sniegt
Siguldā un Valmierā sadarbībā ar vietējām pašvaldībām

M.Petroviča I.Balcere

7.9.

Piedalīties Latvijas Republikas nacionālā
Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un
ziņojuma par cilvēktiesību situāciju Apvienoto
kultūras tiesībām
Nāciju Organizācijas periodiskā pārskata
ietvaros izstrādē un pārstāvniecības nodrošināšanā

Nav

Cits

01.10.2021.

01.10.2021.

_

Nodrošināta VM pārstāvniecība un informācijas sniegšana par veselības aprūpes
jautājumiem

M.Petroviča

6.16.

7.

Labklājības ministrijas organizēta un vadīta komiteja

VM un pašvaldību iniciatīva

Precizēta medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes kārtība (pēc likuma grozījumu
pieņemšanas sekos arī grozījumi MK noteikumos par tiesai sniedzamo informāciju)

K.Brūvere

7.10.

Organizēt un koordinēt izvērtējumu par
nepieciešamajiem ieguldījumiem, lai attīstītu
jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes
pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar
hroniskām slimībām. Uzraudzīt līguma izpildi

1) (VAD, IVAN) Progresa ziņojuma par konceptuālajā
ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
iekļauto uzdevumu izpildi 2.pielikuma 19. un 21.punkts.
2) (IESFUD) 2018. gada 4. septembra MK noteikumi Nr.
562 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas
Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu
ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena
"Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai""
un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība
"Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu
ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās
kārtas noteikumi

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

1) (VAD, IVAN) Iegūti zinātniski pamatoti priekšlikumi par nepieciešamajiem
1) M. Petroviča
ieguldījumiem un risinājumiem, lai attīstītu jaunu uz pacientu orientētu integrētu aprūpes 2) A.Voldeks
pakalpojumu sniegšanas modeli pacientiem ar hroniskām slimībām, tajā skaitā
I.Vērdiņa-Lāce
nepieciešamos ieguldījumus HOSPICE tipa pakalpojumu ieviešanai. 2020. gadā plānots:
dalība iepirkuma komisijā pretendentu atlasē, līguma slēgšanas koordinēšana, uzraudzības
grupas izveide un saturisko jautājumu vērtēšana un koordinēšana. 2021. gadā plānota:
saturisko jautājumu vērtēšana un koordinēšana, gala nodevumu izskatīšana un atzinumu
sniegšana.
2) (IESFUD) Rezultatīvais rādītājs - nodrošināta līguma izpildes uzraudzība. Pētījuma
rezultāti tiks izmantoti Sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādē, t.sk., lai nodrošinātu
ES fondu ieviešanas priekšnosacījumu izpildi, kā arī būs pamatojums informācijai par
investīciju vajadzībām iekļaušanai ES fondu darbības programmas projektā.

8.

Juridiskā nodaļa (JN)

8.1.

Izstrādāt grozījumus MK 2012. gada 3. aprīļa
noteikumos Nr. 241 “Slimību profilakses un
kontroles centra nolikums”

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.05.2021.

1) izstrādāts projekts 01.12.2020.
2) nodots apspriešanā 04.12.2020.
3) izsludināts VSS 21.01.2021.
4) iesniegts MK - 01.05.2021

_

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Slimību profilakses un kontroles centra uzdevumus, I.Brūvere
svītrojot uzdevumus, kas ietverti cita uzdevuma sastāvā vai zaudējuši aktualitāti. izstrādāts
atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmajai daļai, MK 2008.gada
15.septembra noteikumu Nr. 746 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra
izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 6.2. un 7.11.apakšpunktam.

8.2.

Iegādāties nekustamo īpašumu Jersikas ielā 17,
Rīgā Zāļu valsts aģentūras vajadzībām

Nekustamais īpašums ir nepieciešams Zāļu valsts
aģentūrai Farmācijas likuma 10.pantā noteikto funkciju
un MK 2012.gada 31.jūlija. noteikumu Nr. 537 “Zāļu
valsts aģentūras nolikums” 4. punktā noteikto uzdevumu
izpildei, kā arī, lai ievērotu zemes un uz tās esošo būvju
nedalāmības principu un īstenotu zemes un uz tās esošo
būvju kā vienota kopuma pārvaldīšanu. Nekustamais
īpašums atsavināms Latvijas valstij Veselības ministrijas
personā. Nekustamais īpašums atsavināms Latvijas
valstij Veselības ministrijas personā.

Nav

MK rīkojums

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts –
01.05.2021.
2) starpministriju saskaņošana
līdz – 01.06.2021.
3) izsludināts VSS –
11.06.2020.
4) iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Nekustamais pašums ir nepieciešams Zāļu valsts aģentūrai Farmācijas likuma 10.pantā
A.Jurevica
noteikto funkciju un MK 31.07.2012. noteikumu Nr. 537 “Zāļu valsts aģentūras nolikums” R.Osis
4. punktā noteikto uzdevumu izpildei, kā arī, lai ievērotu zemes un uz tās esošo būvju
G.Smalkā
nedalāmības principu un īstenotu zemes un uz tās esošo būvju kā vienota kopuma
pārvaldīšanu.

8.3.

Iegādāties nekustamo īpašumu Jersikas ielā 19A, Nekustamais īpašums ir nepieciešams Zāļu valsts
Rīgā Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
aģentūrai Farmācijas likuma 10.pantā noteikto funkciju
un MK 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr. 537 “Zāļu
valsts aģentūras nolikums” 4. punktā noteikto uzdevumu
izpildei, kā arī, lai ievērotu zemes un uz tās esošo būvju
nedalāmības principu un īstenotu zemes un uz tās esošo
būvju kā vienota kopuma pārvaldīšanu.

Nav

MK rīkojums

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts –
01.05.2021.
2) starpministriju saskaņošana
līdz – 01.06.2021.
3) izsludināts VSS –
11.06.2020.
4) iesniegts MK – 30.12.2021.

_

Nekustamais īpašums ir nepieciešams Zāļu valsts aģentūrai Farmācijas likuma 10.pantā
A.Jurevica
noteikto funkciju un MK 31.07.2012. noteikumu Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums" R.Osis
4.punktā noteikto uzdevumu izpildei, kā arī, lai ievērotu zemes un uz tās esošo būvju
G.Smalkā
nedalāmības principu un īstenotu zemes un uz tās esošo būvju kā vienota kopuma
pārvaldīšanu

8.4.

Izstrādāt rīkojuma projektu "Grozījums MK
Saskaņā ar MK 2010.gada 31.maija rīkojumu Nr.297
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""

2020-UZD-1970

MK rīkojums

23.05.2021

23.05.2021

_

Izstrādāts rīkojuma projekts

I.Brūvere

8.5.

Sagatavot atbildes projektu tiesībsargam (par
MK sēdes protokols Nr.9 40§
normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem
personai izvēlēties sev vēlamu nodarbošanos
sakarā ar iepriekš izdarītu noziedzīgu nodarījumu)

2020-UZD-481

Cits

10.03.2020.

01.02.2021.

_

Sagatavots atbildes projekts tiesībsargam.

R.Osis

9.

Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļa (KIUN)

9.1.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par
Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta trešā daļa
līdzfinansējuma piešķiršanu NMPD, lai īstenotu
Connecting Europe Facility līdzfinansēto projektu

Nav

MK sēdes
protokollēmums

01.07.2021.

01.07.2021.

_

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

A.Barona

9.2.

Izstrādāt informatīvo ziņojumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu SPKC, lai īstenotu
HORIZON 2020 finansēto projektu

Nav

MK sēdes
protokollēmums

01.07.2021.

01.07.2021.

_

Lai saņemtu MK atļauju īstenot projektu un rezervētu nepieciešamo priekšfinansējumu.

A.Barona

9.3.

Uzlabot valsts kapitālsabiedrību izdevumu
Valdības rīcības plāna 142.1.pasākums
caurskatāmību un efektivitāti, ieviešot
kapitālsabiedrībās pakalpojumu izdevumu uzskaiti
uz pacientu, kā arī veidojot vienotu un
salīdzināmu pārraudzības sistēmu.

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Ieviesta valsts kapitālsabiedrībās medikamentu un medicīnas preču izdevumu uzskaite uz I. Andersone
pacientu. Pilnveidota vienota un izveidota salīdzināma visu kapitālsabiedrību pārraudzības
sistēma. Klīniskajās universitāšu slimnīcās ieviestas Business Intelligence datu
pārvaldības sistēma. Gala ieviešanas termiņš, atbilstoši valdības deklarācijā noteiktajam20.10.22.

9.4.

Apstiprināt SIA "Ludzas Medicīnas centrs" vidēja Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
termiņa darbības stratēģiju 2021.- 2023.gadam
pārvaldības likuma 57.pants

Nav

Cits

30.09.2021.

30.09.2021.

9.5., 9.6., 9.7.

9.5.

Izstrādāt MK rīkojuma projektu par SIA "Ludzas
medicīnas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi un
iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā

Nav

MK rīkojums

31.08.2021.

31.08.2021.

9.6., 9.7.

9.6.

Izstrādāt MK rīkojuma projektu par SIA "Ludzas Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta otrā daļa,
medicīnas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
peļņas daļu un iesniegt izskatīšanai MK
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.

Nav

MK rīkojums

31.08.2021.

31.08.2021.

9.7.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par valsts
līdzdalības kapitālsabiedrībās, kurās Veselības
ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja,
pārvērtēšanu
Izstrādāt sistemātisku daudzgadu valsts investīciju
programmu ar nepieciešamajiem kapitālajiem
ieguldījumiem ārstniecības iestādēs.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 7.panta pirmā daļa

Nav

MK Informatīvais
ziņojums

30.06.2021.

MK 2020.gada 18.augustā apstiprinātajam Informatīvajam
ziņojumam "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas
rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu
likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.,
2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts
budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā" (protokola 46
paragrāfs, 2.punkts, TA- 1535-IP)

Nav

Cits

9.9.

Pabeigt VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā
slimnīca" reorganizāciju, veicot kapitālsabiedrību
apvienošanu.

2020.gada 7.janvāra rīkojums "Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā
slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" reorganizāciju"

Nav

9.10.

Apstiprināt aktualizētu VSIA "Daugavpils
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
psihoneiroloģiskā slimnīca" vidēja termiņa
pārvaldības likuma 57.pants
darbības stratēģiju, atbilstoši VSIA "Aknīstes
psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktajai
reorganizācijai, apvienojot kapitālsabiedrības.

9.11.

Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta trešā daļa

Apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija, ar MK rīkojumu noteikta valstij
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 0% apmērā.

K. Karpovs

Apstiprināts ar MK rīkojumu SIA "Ludzas medicīnas centrs" vispārējo stratēģisko mērķis

K. Karpovs

9.4.

Ar MK rīkojumu noteikta valstij dividendēs izmaksājamā peļņas daļa 0% apmērā

K. Karpovs

30.06.2021.

9.5.

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

I. Andersone

15.07.2021.

15.07.2021.

_

Veselības ministrijai izstrādāt sistemātisku daudzgadu valsts investīciju programmu ar
I.Andersone
nepieciešamajiem kapitālajiem ieguldījumiem ārstniecības iestādēs. Pēc minēto darbību
G. Ozoliņa
veikšanas Veselības ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Finanšu ministrijā izdevumu
pārskatīšanas procesā saskaņā ar likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022.,
2023 un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavošanas
grafikā noteiktajiem termiņiem.

Cits

30.06.2021.

30.06.2021.

_

Veselības ministrijai - valsts kapitāla daļu turētājai valsts sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" - atbilstoši kompetencei veikt visas
reorganizācijas procesa pabeigšanai nepieciešamās darbības, nodrošinot tā
atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likumam, Komerclikuma noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem

I.Andersone
R. Osis

Nav

Cits

30.08.2021.

30.08.2021.

9.11.

Apstiprināta aktualizēta VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vidēja termiņa
darbības stratēģija.

L.Roze

Izstrādāt aktualizētu MK rīkojuma projektu par
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
pārvaldības likuma 1. panta pirmās daļas 18. punktu un 7.
stratēģisko mērķi, abilstoši VSIA "Aknīstes
pantu
psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils
psihoneiroloģiskā slimnīca" veiktajai
reorganizācijai, apvienojot kapitālsabiedrības.

Nav

MK rīkojums

30.06.2021.

30.06.2021.

_

Ar MK rīkojumu noteikts aktualizēts VSIA "Daugavpils psihoneirloģiskā slimnīca"
stratēģiskais mērķis.

L.Roze

9.12.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par EK jaunās
rīcības programmas veselības jomā (2021.2027.gadam) 2021.gada Darba plānā ietvertajām
aktivitātēm

Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta trešā daļa

Nav

MK sēdes
protokollēmums

01.10.2021.

01.10.2021.

_

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

A.Barona

9.13.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par SIA "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
realizēto valsts galvotā aizdevuma projektu,
atbilstoši MK 2014.gada 8.jūlija noteikumu
Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta
likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā
sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu
sniegšanas un uzraudzības kārtība" 37.punktam.

MK 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.391 "Kārtība, kādā
gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj
pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem,
un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība"
37.punkts

Nav

MK Informatīvais
ziņojums

30.06.2021.

30.06.2021.

_

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

L.Roze

9.8.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 7.panta otrā daļa
VSS 17.12.2020.prot. Nr. 50 20. § VSS-1086

9.14.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par VSIA "Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" realizēto
valsts galvotā aizdevuma projektu, atbilstoši MK
2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.391 "Kārtība,
kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem
galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un
uzraudzības kārtība" 37.punktam.

MK 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.391 "Kārtība, kādā
gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj
pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem,
un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība"
37.punkts

Nav

MK Informatīvais
ziņojums

30.06.2021.

30.06.2021.

_

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

L.Roze

9.15.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par VSIA "Rīgas
Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" realizēto valsts
galvotā aizdevuma projektu, atbilstoši MK
2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.391 "Kārtība,
kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem
galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un
uzraudzības kārtība" 37.punktam.

MK 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.391 "Kārtība, kādā
gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj
pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem,
un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība"
37.punkts

Nav

MK Informatīvais
ziņojums

30.06.2021.

30.06.2021.

_

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

L.Roze

9.16.

Sagatavot īpašnieka gaidu vēstules SIA "Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"
un VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
padomēm

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politika,
OECD korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

KUS padomēm nosūtītas īpašnieka gaidu vēstules

I.Andersone
L.Šerna

9.17.

Izvērtēt un apstiprināt kapitālsabiedrību, kurām
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
nav izveidotas padomes, būtiskākās politikas,
pārvaldības likuma 66.panta trešā daļa un 107.panta otrās
kurās definēti sabiedrības darbības principi
daļas 12.punkts
attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta
novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo
pārvaldību
Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments (IESFUD)

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Apstiprinātas būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz I.Andersone
risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo
pārvaldību.

10.1.

Nodrošināt ES Solidaritātes fonda finansējuma
COVID19 seku likvidēšanai ieviešanas un
uzraudzības dokumentācijas sagatavošanu

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināt nepieciešamās informācijas sniegšanu VM pieteikuma apstirpināšanai un ES K.Karsa
Solidaritātes fonda ieviešanas un uzraudzības dokumentācijas sagatavošanu. Rezultatīvais A.Voldeks
rādītājs - apstiprināts VM iesniegtā projekta pieteikums un sagatavots un iesniegts MK
informatīvais ziņojums.

10.2.

Izstrādāt grozījumus MK 2014.gada 28.oktobra
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
noteikumos Nr.666 "Darbības programmas
vadības likums
"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"

Nav

MK noteikumi

31.07.2021.

1) izsludināts VSS 31.05.2021.
2) iesniegts MK - 31.07.2021.

_

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu L.Žurovska,
apmācību pasākumu pasākumu un kvalitātes vadības pasākumu ieviešanu. SAM 9.2.6.
A.Tomsone
finansējuma pārdale uz SAM 9.2.3. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK
noteikumos.

10.3.

Izstrādāt grozījumus MK 2016.gada 8.novembra
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

Nav

MK noteikumi

31.07.2021.

1) izsludināts VSS 31.05.2021.
2) iesniegts MK - 31.07.2021.

_

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu L.Žurovska,
apmācību pasākumu pasākumu un kvalitātes vadības pasākumu ieviešanu. SAM 9.2.6.
A.Tomsone
finansējuma pārdale uz SAM 9.2.3. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK
noteikumos.

10.4.

Izstrādāt grozījumus MK 2016.gada 17.maija
noteikumos Nr.310 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"
9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un
9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei"
Izstrādāt grozījumus MK 2017.gada 21.marta
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 fonda
vadības likums

Nav

MK noteikumi

31.07.2021.

1) izsludināts VSS 31.05.2021.
2) iesniegts MK - 31.07.2021.

_

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu L.Žurovska,
pieejamības pasākumu un veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu. SAM 9.2.4.
A.Tomsone
finansējuma pārdale uz SAM 9.2.5. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK
noteikumos.

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadības likums

Nav

MK noteikumi

31.07.2021.

1) izsludināts VSS 31.05.2021.
2) iesniegts MK - 31.07.2021.

_

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu L.Žurovska,
pieejamības pasākumu un veselības veicināšanas pasākumu ieviešanu. 9.2.4. finansējuma A.Tomsone
pārdale uz 9.2.5. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MKnoteikumos.

10.

10.5.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
(ES) 2020/461 (2020. gada 30. marts), ar ko Padomes
Regulu (EK) Nr. 2012/2002 groza, lai dalībvalstīm un
valstīm, kuras risina sarunas par pievienošanos
Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni
skārusi liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas
situācija

10.6.

Izstrādāt grozījumus MK 2018.gada 23.janvāra
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
noteikumos Nr.56 Noteikumi par darbības
vadības likums
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

Nav

MK noteikumi

28.02.2021.

Iesniegts MK - 28.02.2021.

_

Nodrošināt efektīvāku ES fondu līdzfinansēto ārstniecības iestāžu projektu
ieviešanu. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

L.Žurovska,
A.Tomsone

10.7.

Izstrādāt grozījumus MK 2018.gada 11.septembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
noteikumos Nr.585 "Noteikumi par darbības
vadības likums
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"

Nav

MK noteikumi

30.07.2021.

1) izsludināts VSS 30.05.2021.
2) iesniegts MK - 30.07.2021.

_

Pilnveidot normatīvo regulējumu un nosacījumus, PVA centru izveidei pašvaldībās, lai
uzlabotu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Rezultatīvais
rādītājs - veikti grozījumi MK noteikumos.

L.Žurovska,
A.Tomsone

10.8.

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

Saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021.gadā starp
Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti un
Latvijas Republiku.

Nav

Līgums par projekta
īstenošanu

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Sagatavota un iesniegta nepieciešamā informācija FM, TM, IeM līguma noslēgšanai par
I.Vērdiņa-Lāce,
rezerves izmantošanas iespējām Valsts tiesu medīcīnas ekspertīžu centra projekta
A.Voldeks
īstenošanu. Rezultatīvais rādītājs - veikti grozījumi vienošanās ar donorvalstīm un noslēgts
projekta īstenošanas līgums par VTMEC paredzēto aktivitāšu īstenošanu

10.9.

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

MK 2019.gada 3.decembra prot. Nr.56 15§ 9.punkts

Nav

Projekta līguma
grozījumi

30.09.2021.

30.09.2021.

_

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

A.Tomsone

10.10.

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

MK 2020.gada 21.janvāra prot. Nr.3 32§ 8.punkts

Nav

Projekta līguma
grozījumi

30.09.2021.

30.09.2021.

_

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

D.Ozoliņa, A.Tomsone

10.11.

Nodrošināt informatīvā ziņojuma par VSIA “Paula Ministru prezidenta 27.09.2018. rezolūcija Nr.90/TAStradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā B 1958, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas
korpusa attīstību izskatīšanu MK.
25.09.2018. vēstule Nr.142.9/12-133-12/18

2018-UZD-2129
2019-UZD-1415

Informatīvais
ziņojums

30.12.2021.

1) izstrādāts projekts 30.06.2021.
2) iesniegts MK - 30.12.2021.

_

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

10.12.

Nodrošināt ES fondu darbības programmas 2021.- Latvijas Republikas pozīcija Nr.2 Par Kohēzijas politiku
2027.gadam veselības nozares sadaļu
pēc 2020.gada
sagatavošanu
Sagatavot Informatīvo ziņojumu MK - progresa
MK 2016.gada 9.augusta prot. Nr.39 45.§ 11.punkts
pārskats par PSKUS A korpusa otrās kārtas
īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.

Nav

Darbības programma

30.12.2021.

30.12.2021.

_

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

2016-UZD-2059

Informatīvais
ziņojums

01.05.2021

01.05.2021.

_

Veselības ministrijai reizi gadā līdz 1.maijam izstrādāt un iesniegt zināšanai MK progresa D.Ozoliņa
pārskatu par Slimnīcas A korpusa otrās kārtas īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā.
Rezultatīvais rādītājs - iesniegts informatīvais ziņojums MK.

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.06.2021.

1) izstrādāts projekts 31.03.2021.
2) iesniegts MK - 30.06.2021.

_

Veselības ministrijai sadarbībā ar RAKUS sagatavot un iesniegt informatīvo ziņojumu.
Rezultatīvais rādītājs - iesniegts informatīvais ziņojums MK.

D.Ozoliņa, A.Tomsone

Nav

Cits

12/30/2021

12/30/2021

_

SAM 9.3.2. 4.kārtas ietvaros kontrolēt vai finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris
(ja attiecināms) saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu par
primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, vadības informācijas
sistēmā ievada uzskaites dokumenta informāciju par veiktajiem maksas pakalpojumiem

D.Ozoliņa

10.13.

10.14.

Sagatavot informatīvo ziņojumu par RAKUS
attīstību

MK 2020.gada 18.augusta izskatītais informatīvais
ziņojums "Par Eiropas Atveseļošanas un noturības
mehānismu", Latvijas Republikas pozīcija Nr.2 Par
Kohēzijas politiku pēc 2020.gada

10.15.

Kontrolēt SAM 9.3.2. 4.kārtas ietvaros noteikto
MK noteikumu Nr.585 33.punkts
pienākuma izpildi - finansējuma saņēmējs un
sadarbības partneris (ja attiecināms) saskaņā ar
līgumu, kas noslēgts ar Nacionālo veselības
dienestu par primārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, vadības
informācijas sistēmā ievada uzskaites dokumenta
informāciju par veiktajiem maksas pakalpojumiem

10.16.

Noteikt pamatprincipus un sagatavot
MK 2019.gada 20.augusta protokollēmuma Nr.35
priekšlikumus ārstniecības iestāžu medicīnas
26.paragrāfa 33.punkts
tehnoloģiju iegādes izvērtēšanas kārtības
pilnveidošanai dažādu Eiropas Savienības finanšu
instrumentu ietvaros
MK 2020.gada 18.augusta izskatītais informatīvais
ziņojums "Par Eiropas Atveseļošanas un noturības
mehānismu"

Nav

Kārtība

12/30/2021

30.12.2021.

_

Mērķis ir nodrošināt efektivu ārstniecības iestāžu medicīnas tehnoloģiju izvērtēšanu, lai
nodrošinātu efektīvāku un kvalitatīvāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Rezultatīvais rādītājs - aktualizēta kārtība

10.17.

Nodrošināt plānošanas dokumentu sadaļu izstrādi EK regulu grozījumu priekšlikumi REACT-EU iniciatīvas
REACT-EU finansēto pasākumu īstenošanai
ieviešanai
veselībassākotnējo
nozarē novērtējumu un projektu
Izstrādāt
EK regulu grozījumu priekšlikumi REACT-EU iniciatīvas
vērtēšanas kritērijus, nodrošināt to saskaņošanu
ieviešanai
ES fondu apakškomitejā un Uzraudzības komitejā

Nav

Darbības programma

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nav

Projektu vērtēšanas
kritēriji

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Piesaistīt finansējumu veselības nozarei, nodrošināta veselības jomas prioritāšu iekļaušana K.Karsa
darbības programmas 'Izaugsme un nodarbinātība" grozījumos. Rezultatīvais rādītājsA.Voldeks
apstiprināti sākotnējā
darbības programmas
Nodrošināt
novērtējumagrozījumi
un projektu vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši
K.Karsa
darbības programmas 'Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem. Rezultatīvais rādītājsA.Voldeks
apstiprināti projektu vērtēšanas kritēriji

10.19.

Nodrošināt normatīvā regulējuma izstrādi REACT- EK regulu grozījumu priekšlikumi REACT-EU iniciatīvas
EU finansēto pasākumu īstenošanai veselības
ieviešanai
nozarē

Nav

MK noteikumi un
saistītie regulējošie
dokumenti

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Piesaistīt finansējumu veselības nozarei, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, lai īstenotu
REACT-EU finansētos projektu veselības jomā. Rezultāts - izstrādāts normatīvais
regulējums.

10.20.

Nodrošināt plānošanas dokumentu sadaļu izstrādi MK 2020. 28.augusta izskatītais informatīvais ziņojums
Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna
"Par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu"
ietvaros finansēto pasākumu īstenošanai veselības
nozarē

Nav

Atveseļošanās un
noturības mehānisma
plāna sadaļas

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Piesaistīt finansējumu veselības nozarei, nodrošināta veselības jomas prioritāšu iekļaušana K.Karsa
ANM plānā. Rezultatīvais rādītājs - apstirpināts ANM plāns.
A.Voldeks

10.21

Nodrošināt normatīvā regulējuma izstrādi
Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna
ietvaros finansēto pasākumu īstenošanai veselības
nozarē
Koordinēt NVD valsts atbalsta nosacījumu
piemērošanas kārtības izstrādi ārstniecības
iestādēm valsts apmaksāto pakalpojumu
sniegšanai

MK 2020.gada 18.augusta izskatītais informatīvais
ziņojums "Par Eiropas Atveseļošanas un noturības
mehānismu"

Nav

MK noteikumi un
saistītie regulējošie
dokumenti

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Piesaistīt finansējumu veselības nozarei, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde, lai īstenotu
ANM plāna finansētos projektu veselības jomā. Rezultāts - izstrādāts normatīvais
regulējums.

13.12.2019 Revīzijas iestādes ziņojums
Nr.DR/ESIF/2019/19-4

Nav

Kārtība

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināt vienotu valsts atbalsta nosacījumu piemērošanas kārtību ārstniecības iestādēs. L.Žurovska,
Rezultatīvais rādītājs- kārtība.
A.Tomsone

10.23.

Piesaistīt finansējumu tehnisikās palīdzības
īstenošanai pēc 2021.gada

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

Nav

Līguma par projekta
īstenošanu

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināt finasējuma piesaisti Kohezijas politikas 2014-2021.plānošanas
periodam.Rezultatīvais rādītājs - izstrādāts projekts finansējuma piesaistei.

10.24

Samazināt Veselības ministrijas budžeta
MK 2020. gada 22.septembra sēdes protokola Nr. 55 38.§
apakšprogrammā 33.17.00 "Plānveida stacionāro 33. punkts
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana"
finansējumu (no dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem), kas atbalstīts ar MK 2020.gada
2.septembra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu
"Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un
ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"
(prot. Nr.51 55.§, 2.punkts), 2021.gadam 20 000
000 EUR apmērā, vienlaikus nodrošinot, ka
Veselības ministrijai ir pieejami 20 000 000 EUR
no plānotā papildu finansējuma Kohēzijas
politikai 2014.-2020.gada plānošanas perioda
darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" ietvaros (React-EU).

Nav

Darbības programmas
grozījumi

12/30/2021

12/30/2021

_

Piesaistīt finansējumu veselības nozarei, nodrošināta veselības jomas prioritāšu iekļaušana K.Karsa
darbības programmas 'Izaugsme un nodarbinātība" grozījumos. Rezultatīvais rādītājsA.Voldeks
apstiprināti darbības programmas grozījumi

10.25.

Gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprinās lielā MK 2020.gada 18.augusta sēdes prokols nr.50 31.§
projekta iesnieguma grozījumus par slimnīcas A 5.punkts
korpusa otrās kārtas izveidi, slimnīcas A korpusa
otrās kārtas būvniecības projekta izstrādē
ieguldītais finansējums netiks attiecināts uz
Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām, un
Veselības ministrijai iesniegt MK informatīvo
ziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas
būvniecības un iekārtošanas finansējuma
jautājumiem.

2019-UZD-1552

Informatīvais
ziņojums

26.10.2020

12/30/2021

_

Nodrošināt finansējuma piesaisti veselības jomai VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" lielā projekta ietvaros. Rezultāts- VSIA "Paula Stradiņa klīniskā
universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas būvniecības un labiekārtošanas pabeigšana

10.18.

10.22.

A.Tomsone,
I.Baranova

A.Tomsone

A.Tomsone

I.Matisone

D.Ozoliņa

11.

Nozares budžeta plānošanas departaments (NBPD)

11.1.

Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru Likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.,
2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavošana
2022. un 2023.gadam" sagatavošana

Nav

Likumprojekts

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" sagatavota
Veselības ministrijas budžeta daļa atbilstoši sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas
izstrādātajām vadlīnijām un pieprasījumiem.

11.2.

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam"
sagatavošana

Nav

Likumprojekts

30.12.2021.

31.12.2021.

_

11.3.

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

2016-UZD-546

MK noteikumi

30.11.2019.

Iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" sagatavota Veselības ministrijas budžeta daļa
G.Ozoliņa
atbilstoši budžeta sagatavošanas grafikam, Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām un
pieprasījumiem.
Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.
L.Zandberga

11.4.

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

Nav

MK noteikumi

01.01.2020.

Iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Nodrošināta paātrināta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana
NMPD darbiniekiem.

G.Ozoliņa

11.5.

Veikt slimnīcu līmeņu ieviešanas izmaksu
Progresa ziņojums par konceptuālajā ziņojumā
efektivitātes analīzi, izvērtēt arī steidzamās
“Par veselības aprūpes sistēmas reformu”
medicīniskās palīdzības punktu pakalpojumu tīklu iekļauto uzdevumu izpildi
un tā ietekmi uz pacientu aprūpes kvalitāti un
savlaicīgumu.

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Veikt slimnīcu līmeņu ieviešanas izmaksu efektivitātes analīzi, novērtējot ieguvumus un
zaudējumus veselības aprūpes budžetam, kā arī ietekmi uz pacientu savlaicīgu un
kvalitatīvu aprūpi. Analīzes ietvaros izvērtēt arī steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu pakalpojumu tīklu un tā ietekmi uz pacientu aprūpes kvalitāti un savlaicīgumu un
nodefinēt rādītājus, pēc kuriem tiks mērīta izmaksu efektivitāte.

S. Batare

11.6.

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

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

30.12.2021.

Iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.

L.Ābola

11.7.

Grozījumi Veselības inspekcijas maksas
pakalpojumu cenrādī

VM iniciatīva

L.Zandberga

11.8.

Informatīvais ziņojums par papildu piešķirtā
finansējuma pasākumiem Covid-19 krīzes
pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai
izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim
2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā

MK sēdes protokollēmums 2020-MK.PROT-51#55

11.9

Likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam"
sagatavošana

G.Ozoliņa

Nav

MK noteikumi

30.12.2020.

Iesniegts MK - 30.12.2021.

_

Noteikts maksas pakalpojumu cenrādis.

2020-UZD-1596

Informatīvais
ziņojums

01.08.2021.

Iesniegts MK - 01.08.2021.

_

Iesniegts informatīvais ziņojums par papildu piešķirtā finansējuma pasākumiem Covid-19 I.Belovs
krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai izlietojumu atbilstoši paredzētajam mērķim
2020.gadā un īstenošanas progresu 2021.gadā.

Veselības ministrijas līdzekļu pieprasījumu
Informatīvie ziņojumi, MK rīkojumi, papildus informāciju
sagatavošana saistībā ar Covid-19 no resora
sagatavošana Valsts kontrolei, Finanšu ministrijai u.c.
"Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem" apguve, pieprasītājiem
izpilde, atskaišu sagatavošana.

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Veikti pieprasījumi, atskaišu sagatavošana u.c.

S.Kasparenko
I.Lazdiņa
I.Belovs
L.Zandberga
L.Ābola

11.10.

Normatīvo aktu izstrāde saistībā ar jaunā
ārstniecības personu atalgojuma modeļa
uzsākšanai

MK noteikumi

Nav

MK noteikumi

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Izstrādāti noteikumu projekti.

I.Andersone
G.Ozoliņa
L.Ābola
K.Kļaviņa

12.

Farmācijas departaments (FD)

12.1.

Izstrādāt grozījumus Farmācijas likumā

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

01.12.2021.

Nodots sabiedriskai
apspriešanai 01.12.2021.

_

Likumā paplašināts tvērums deleģējumam MK.

I.Mača
K.Kalniņa
VM Juridiskā nodaļa

12.2.

Izstrādāt grozījumus Narkotisko un psihotropo
vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites
likumā

VM iniciatīva

Nav

Likumprojekts

01.12.2021.

Nodots sabiedriskai
apspriešanai 01.12.2021.

_

Likumā paplašināts tvērums deleģējumam MK.

K.Kalniņa
I.Mača
VM Juridiskā nodaļa
D. Muravska (SVD)

12.3.

Izstrādāt jaunus aptieku un aptieku filiāļu
izvietojuma kritērijus.

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.11.2021.

Iesniegts MK- 01.11.2021.

_

1)novērst situāciju, ka aptieku izvietojuma kritērijus izmanto nepamatoti – manipulatīvi,
īstenotās komercdarbības interesēs un farmaceitiskās aprūpes nesaistītu mērķu
sasniegšanai;
2)novērstu mākslīgi radītas tirgus barjeras atsevišķiem tirgus dalībniekiem slimnīcu
teritorijā;
3)novērst Augstākās tiesas konstatēto praksi, kad tirgus dalībnieki, veicot manipulatīvas
darbības, iegūst priekšrocības savu komercinterešu īstenošanai. Mainīt aptieku
izvietojuma ģeogrāfiskos kritērijus.
Mainīt aptieku izvietojuma demogrāfiskos kritērijus.

I. Kaupere

12.4.

Izstrādāt grozījumus MK 2005. gada 25. oktobra
noteikumos Nr.803 "Noteikumi par zāļu cenu
veidošanas principiem".

Valdības rīcības plāna 139.1.un 149.1.pasākums

Nav

MK noteikumi

01.12.2021.

Nodots apspriešanā 01.12.2021.

12.5.

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

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.06.2021.

Nodots apspriešanā 01.06.2021.

12.6.

Izstrādāt jaunus noteikumus par medicīnisko
ierīču klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu
veikšanas kārtību.

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.06.2021.

Nodots apspriešanā 01.06.2021.

6.1.

Grozījumi nepieciešami, lai nedublētu medicīnisko ierīču EIROPAS PARLAMENTA UN E.Strautiņš
PADOMES REGULA (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK)
Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK, un 2017/746, kā
arī lai nodrošinātu šo regulu korektu piemērošanu.

12.7.

Izstrādāt MK noteikumus par medicīnisko ierīču
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas,
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās
uzraudzības kārtību

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

Nodots apspriešanā 01.04.2021.
Iesniegts VSS - 01.09.2021.

6.1.

Noteikumi nepieciešami, lai nedublētu medicīnisko ierīču regulas EIROPAS
PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas
attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr.
178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un
93/42/EEK un 2017/746, kā arī lai nodrošinātu šo regulu korektu piemērošanu no
26.05.2020.

12.8.

Izstrādāt grozījumus MK 2006. gada 18. aprīļa
noteikumos Nr. 304 „Noteikumi par zāļu
ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu
atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām
un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu
ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas
prakses sertifikātu”

VM iniciatīva, steidzams (MK lieta)

Nav

MK noteikumi

01.03.2021.

1) izstrādāts projekts un
nodots saskaņošanai
FM,TM,ZM - 18.01.2021.
2) iesniegts MK - 01.03.2021.

_

Īstenot regulatīvo elastību zāļu un aktīvo vielu labas ražošanas prakses atbilstības
I.Mača
novērtēšanas pārbaudēm, tai skaitā ieviest attālinātās pārbaudes, ņemot vērā Eiropas
Komisijas paziņojumu par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid − 19 pandēmijas laikā,
kā arī grūtības veikt attiecīgās pārbaudes uz vietas saistībā ar COVID - 19 pandēmiju,
kura ir izraisījusi arī valstu un starptautiskos ierobežojumus, kas var ietekmēt un/vai kavēt
pārbaužu veikšanu uz vietas.

12.9.

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

VM iniciatīva, steidzams (MK lieta)

Nav

MK noteikumi

01.03.2021.

1) izstrādāts projekts un
nodots saskaņošanai FM,TM 18.01.2021.
2) iesniegts Ministru
Kabinetā - 01.03.2021.

_

Īstenot regulatīvo elastību zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšanas
pārbaudēm, tai skaitā ieviest attālinātās pārbaudes, ņemot vērā Eiropas Komisijas
paziņojumu par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid − 19 pandēmijas laikā, kā arī
grūtības veikt attiecīgās pārbaudes uz vietas saistībā ar COVID - 19 pandēmiju, kura ir
izraisījusi arī valstu un starptautiskos ierobežojumus, kas var ietekmēt un/vai kavēt
pārbaužu veikšanu uz vietas.

I.Mača

12.10.

Izstrādāt grozījumus MK 2007. gada 26. jūnija
noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas
un izplatīšanas kārtība"

VM iniciatīva, steidzams (MK lieta)

Nav

MK noteikumi

01.03.2021.

1) izstrādāts projekts un
nodots saskaņošanai FM,TM 18.01.2021.
2) iesniegts MK - 01.03.2021.

_

Īstenot regulatīvo elastību aktīvo vielu labas izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšanas
pārbaudēm, tai skaitā ieviest attālinātās pārbaudes, ņemot vērā Eiropas Komisijas
paziņojumu par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid − 19 pandēmijas laikā, kā arī
grūtības veikt attiecīgās pārbaudes uz vietas saistībā ar COVID - 19 pandēmiju, kura ir
izraisījusi arī valstu un starptautiskos ierobežojumus, kas var ietekmēt un/vai kavēt
pārbaužu veikšanu uz vietas.

I.Mača

12.11.

Izstrādāt grozījumus MK 23.03.2010. noteikumos VM iniciatīva, Valdības rīcības plāna 139.1. pasākums
"Aptieku darbības noteikumi"

Nav

MK noteikumi

01.10.2021.

Izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.10.2021.

Precizēti farmaceitiskie pakalpojumi aptiekā.

I.Mača

12.12.

Izstrādāt grozījumus MK 2006. gada 17. janvāra VM iniciatīva
noteikumos Nr. 57 „Noteikumi par zāļu
marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai
izvirzāmajām prasībām”

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

Izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.09.2021.

Sagatavots normatīvā akta projekts, kurā izstrādātas pastāvīgas normas zāļu marķējumā,
kas uzlabo zāļu pieejamību.

I.Mača

12.13.

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

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.09.2021.

Izstrādāts projekts un nodots
apspriešanā - 01.09.2021.

_

Izstrādātas pastāvīgas normas attālinātai zāļu pasūtījumu apstrādei aptiekā (pasūtīju veic
privātpersona) un atļaujot aptiekai nodrošināta zāļu piegādes uz privātpersonas
dzīvesvietu.

I.Mača

12.14.

Izstrādāt grozījumus MK 2011. gada 17. maija
noteikumos Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība
un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot
ārstiem bezmaksas zāļu paraugus"

VM iniciatīva

Nav

MK noteikumi

01.06.2021.

1) nodots sabiedriskajai
apspriedei - 18.01.2021.
2) izsludināts VSS 01.06.2021.

_

Grozījumi noteikumos nepeiciešami, lai nodrošinātu brīvāku un godīgāku konkurenci
medikamentu tirgū, izveidojot nacionālo farmācijas politiku, lai uzlabotu zāļu pieejamību
un samazinātu to cenas, veiktu efektīvāku zāļu reklāmas uzraudzību, mazināt iespējamos
korupcijas riskus veselības aprūpē un veicināt zāļu ražotājfirmu un izplatītāju ar zāļu
reklāmu saistīto mārketinga izdevumu caurskatāmību.

K.Kalniņa

12.15.

Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma Saskaņā ar MK 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300
"Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu
"MK kārtības rullis" 234. punktu
līdz 5%" turpmāko virzību

2020-UZD-98

Cits

01.09.2021.

Nodots sabiedriskai
apspriešanai 01.09.2021.

_

Sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada
16. janvāra paziņojuma "Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par zāļu un
medikamentu PVN samazināšanu līdz 5 %" turpmāko virzību" MK dotā uzdevuma
izpildi, sagatavojot un iesniedzot MK koncepciju par zāļu finansiālo pieejamību.

I.Kaupere

13.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu vadītājs

_

Aktualizēt zāļu cenu veidošanas principus.

I.Kaupere

Svītrotas normas, kuras turpmāk noteiks Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES)
K.Kalniņa
Nr.536/2014 (2014.gada 16.aprīlis) par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskām pārbaudēm un
ar ko atceļ Direktīvu 2001/20, 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.

E.Strautiņš

13.1.

Atbalstīt Veselības ministrijas un padotības
iestāžu IKT centralizāciju

MK 17.11.2015. noteikumi Nr. 653

Nav

Cits

14.11.2020.

Pieprasīts projekta
realizācijas pagarinājums līdz
14.03.2021.

15.2.

14.

Īpašumu un tehniskā nodrošinājuma nodaļa

14.1.

Izstrādāt VM valdījumā esošo nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
koncepciju

VM iniciatīva

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

14.2.

Sagatavot informatīvo ziņojumu "Informatīvais
ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca” infrastruktūras
sakārtošanu"

Nav

Informatīvais
ziņojums

30.04.2021.

30.04.2021.

_

14.3.

Sagatavot rīkojuma projektu "Par Veselības
ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā
īpašuma "Saulrītu mežs" Straupes pagastā,
Pārgaujas novadā nodošanu Vides un reģionālās
attīstības ministrijas valdījumā"
Sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu
“Par apropriācijas palielināšanu”

Lai nodrošinātu valstij piederošo vitāli svarīgo nekustamo
īpašumu apsaimniekošanu, tiek plānots realizēt
Hipokrāta ielā 2 un 4 divu zemesgabalu atsavināšanu
(kur tiek realizēta piespiedu noma) par labu valstij
Veselības ministrijas personā.
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8. panta
otrā un trešā daļa

Nav

MK rīkojums

31.07.2021.

31.07.2021.

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”
44.panta otro un trešo daļu, ir nepieciešams palielināt
Veselības ministrijai budžeta programmā 97.00.00
“Nozaru vadība un politikas plānošana” vispārējā kārtībā
sadalāmo dotāciju no Veselības ministrijas pārdotajiem
nekustamajiem īpašumiem

Nav

MK rīkojums

31.07.2021.

31.07.2021.

14.4.

Uzlabot Veselības ministrijas resora darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus
I.Bērtulsone
iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot
priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas plašākai izmantošanai.
Projekta apakšmērķi:
- Resora informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot
vienotu dokumentu vadības sistēmu un kopdarbības un informācijas apmaīnas vidi.
- Nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot resorā vienotu
resursu vadības sistēmu, kā arī budžeta vadības risinājumu.

Nodrošināta VM valdījumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas dokumentu
aprites sakārtošana, izstrādāts centralizēts VM resora nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas risinājums un izstrādāta VM valdījumā esošo nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas koncepcija.
Līdz 2021. gada 30.aprīlim informatīvais ziņojums iesniegts MK.

A.Jurevica

Līdz 2021. gada 31.jūlijam rīkojuma projekts iesniegts MK.

A.Jurevica
I.Brūvere

_

Līdz 2021. gada 31.jūlijam iegūti līdzekļi kapitālieguldījumu veikšanai.

A.Jurevica

G.Ieviņš

D.Pokšāne

15.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

15.1.

Izveidot un ieviest Intranet portālu ministrijā

VM iniciatīva

Nav

Cits

28.02.2021.

28.02.2021.

_

Izveidot un un ieviests Veselības ministrijas Intranet portālu nodrošinot operatīvu
informācijas apmaiņu ar darbiniekiem.

15.2.

Izveidot IT pārvaldības matricu

VM iniciatīva

Nav

Cits

31.03.2021.

31.03.2021.

_

Nodrošināt Veselības ministrijas resora centralizēto IKT resursu pārvaldību sadalot
G.Ieviņš
atbildību par katru no tehnoloģiskajām platformām starp resora iestāžu un ministrijas IKT
administratoriem.

15.3.

Modernizēt VM IT infrastruktūru

VM iniciatīva

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināt Veselības ministrijas IKT resursu tehnoloģisko attīstību nodrošinot atbilstību
būtiskākajām IT sistēmu uzturēšanas labās prakses prasībām.

G.Ieviņš

16.

Projektu vadības departaments (PVD)

16.1.

Nodrošināt pašvaldībās īstenoto veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
saturisko uzraudzību un aktualizēt/ saskaņot
Starpsektoru sadarbības komitejā Veselības
veicināšanas un slimību profilakses plānu (ESF
projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi" (Projekta Id.Nr.
9.2.4.1/16/I/001)

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Nodrošināta vismaz 40 pasākumu saturiskā uzraudzība, saskaņots un aktualizēts Plāns.

K.Pavasare

16.2.

Īstenot sabiedrības informēšanas kampaņas par
psihisko veselību, seksuālo un reproduktīvo
veselību, veselīga uztura tematiem, atkarību
izplatības mazināšanu un citām aktuālām
sabiedrības veselības problēmām.

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Īstenotas vismaz 5 sabiedrības informēšanas kampaņas.

K.Pavasare

16.3.

Nodrošināt dažādu nacionāla
mēroga mācību programmu (par seksuālo un
reproduktīvo veselību, mutes un zobu veselības
veicināšanu, atkarību izplatības mazināšanas
jautājumiem) īstenošanu

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Nodrošināta vismaz 3 mācību programmu īstenošana.

K.Pavasare

16.4.

Nodrošināt sabiedrības veselības pētījumu
īstenošanu

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Nodrošināta vismaz 6 sabiedrības veselības pētījumu īstenošana.

K.Pavasare

16.5.

Nodrošināt slimību profilakses programmu
īstenošanu (par smēķēšanas atmešanu, sirds un
asinsvadu slimību riska faktoru noteikšanu un
mazināšanu bērniem, psihiskās veselības
veicināšanas programmu)

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Nodrošināta vismaz 3 slimību profilakses programmu īstenošana.

K.Pavasare

16.6.

Nodrošināt muzeja publisko programmu, izstāžu
un ceļojošo lekciju - izrāžu īstenošanu.

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Vismaz 1 muzejā īstenota programma, izveidota 1 izstāde, īstenota 1 ceļojošā izrādeizstāde.

K.Pavasare

16.7.

Nodrošināt dalību dažādos
sabiedriskos pasākumos (piemēram, festivāli,
sporta pasākumi) par sabiedrības veselības
jautājumiem.

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 310

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Nodrošināta dalība vismaz 1 pasākumā.

K.Pavasare

16.8.

Izveidot un aprīkot vides objektu (Brīvības ielā
72, Rīgā foajē)

MK 17.05.2016. noteikumi Nr. 311

Nav

Cits

30.12.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

30.12.2021.

_

Izveidots 1 interaktīvs un saistošs, publiskajā telpā pieejams vides objekta risinājums
veselības veicināšanas un slimību profilakses informācijas izplatīšanai

A.Jurevica
L.Zalcmane
E.Killa

16.9.

Piesaistīt ārstniecības un ārstniecības atbalsta
personālu reģioniem.

MK 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.158

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

reģioniem piesaistītas vismaz 250 ārstniecības personas, kuras saņēmušas atbalstu
darbam ārpus Rīgas

A.MilleGrebeņņikova

16.10.

Izveidot mobilās paliatīvās aprūpes komandas
pakalpojumu pieaugušajiem.

MK 2017.gada 21.marta noteikumi Nr.159
MK rīkojums Nr. 774, Rīgā 2020. gada 15. decembrī
(prot. Nr. 82 56. §) konceptuālais ziņojums "Par situāciju
paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām
paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanā."

Nav

Cits

31.08.2021.
Plānoto pasākumu īstenošana ir
atkarīga no iepirkumu rezultātiem.

31.08.2021.

_

Uzsākts īstenot vismaz 1 pilotprojekts mobilās komandas izveidei paliatīvās aprūpes
nodrošināšanai pieaugušajiem

A.MilleGrebeņņikova
S.Janka

16.11.

Nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā
personāla - ārstniecības personu, ārstniecības
atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes
speciālistu un sociālajā jomā strādājošo
speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu

MK 2016.gada 8.novembra noteikumu Nr.718
7.2.apakšpunkts (SAM 9.2.6. projekts)

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Izsstrādāts vai aktualizētas vismaz 100 apmācību programmas, kurās apmācītas vismaz 10 E.Vilcāne
000 personas.

16.12.

Nodrošināt 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa
„Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina
pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu
situāciju novēršanai” ieviešanas uzsākšanu

MK noteikumi Nr. 802 Rīgā 2020. gada 17. decembrī
(prot. Nr. 84 63. §) Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts
ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu
sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai"
īstenošanas noteikumi

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Izstrādāts 1 projekta pieteikums un uzsākta tā īstenošana.

A.Mille-Grebeņņikova

16.13.

Pārņemt projektu “Veselības tīklu attīstības
vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas
izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros”
(identifikācijas Nr.9.2.3.1/15/I/001) VM
pārvaldībā

MK noteikumi Nr.666Rīgā 2014.gada 28.oktobrī (prot.
Nr.58 14.§) 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

Nav

Cits

30.12.2021.

30.12.2021.

_

Izstrādāti projekta grozījumi un uzsākta vismaz 3 jaunu aktivitāšu ieviešana.

L.Zalcmane

17.

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments (ELSSD)

17.1.

Sagatavot informatīvus ziņojumus par ES
veselības ministru neformālajām un formālajām
padomēm (EPSCO)

Nav

Informatīvais
ziņojums

31/12/2021

16.03.2021
15.06.2021
datumi gada otrajā pusē nav
zināmi

_

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

A.Takašovs

17.2

Sagatavot parakstīšanai līgumu par Neatliekamās Nepieciešamība atjaunot 2010.gadā noslēgto līgumu pēc
palīdzības sniegšanu Latvijas-Igaunijas
Igaunijas iniciatīvas. Jautājums skatīts 2019.gada
pierobežas teritorijā
6.novembra Latvijas - Igaunijas starpvaldibu komisijas
sanāksmē un bija iekļauts 2020.gada plānā, tomēr
Igaunijas puse novēloti iesniedza līguma projektu, tādēļ
nebija iespējas savlaicīgi veikt abu pušu konsultācijas,
īpaši ņemot vērā pandēmijas situāciju.

Nav

Līguma projekts

12/30/2021

12/30/2021

_

Parakstīts līgums

L.Pauliņš

17.3

Turpināt darbu pie "Latvijas Republikas valdības
un Igaunijas Republikas valdības līguma par
savstarpēju palīdzību un sadarbību ārkārtējo
situāciju novēršanā, gatavībā un reaģēšanā
veselības jomā" projekta, ņemot vērā, ka ir
priekšlikums iesaistīt šajā līgumā arī Lietuvu

Pasākums bija 2019.gada plānā, bet sakarā ar atbildīgo
personu nomaiņu Igaunijas Sociālo lietu ministrijā,
līguma projekts tika saņemts novēloti. 2019.gada
6.novembra Latvijas - Igaunijas starpvaldibu komisijas
sanāksmē tika apstiprināts, ka turpinās strādāt pie
dokumenta. Jautājums par Baltijas valstu sadarbību
katastrofu palīdzībā veselības jomā tika skatīts arī
Baltijas Asamblejas 38.sesijā 2019.gada 28.–29.
novembrī. Ņemot vērā konsultācijas ar ministrijām, bija
priekšlikums atsevišķa līguma vietā grozīt 2017. gada 23.
novembrī parakstīto "Latvijas Republikas valdības,
Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas
valdības nolīgums par sadarbību katastrofu novēršanas,
gatavības un reaģēšanas jomā", papildinot to ar
attiecīgajām veselības jomas kompetentajām institūcijām,
tomēr Igaunijas puse tam nepiekrita, bet aicināja uzrunāt
Lietuvu pievienoties atsevišķajam līgumam veselības
jomā.

Nav

MK noteikumi

12/30/2021

12/30/2021

_

Parakstīts līgums

L.Pauliņš

17.4

Divgades sadarbības līgums starp Latvijas
Republikas Veselības ministriju un Pasaules
Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju
2022.-2023.gadam.

Cits. Līgums tiek slēgts reizi 2 gados, 2021.g. beidzas
iepriekšējais līgums.

Nav

Līguma projekts

30.12.2021.

30.12.2021.

Parakstīts līgums, nosakot prioritātes kārtējam sadarbības divgades periodam starp VM
un PVO Eiropas reģionālo biroju un iespēju saņemt konsultatīvu/tehnisku atablstu
veselības nozares prioritāšu un mēŗku īstenosānā.

L.Timša
K.Čimure

Ikgadēji pasākumi, kuros piedalās veselības ministrs

17.5.

Dalība Pasaules Veselības asamblejā un
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas
Reģionālajā Komitejā.

18.

Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļa (NCAN)

18.1.

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

Cits. VM iniciatīva.

Nav

Cits

30.12.2021

30.12.2021.

Konceptuālais ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas
reformu" (MK 2017.gada 7.augusta rīkojums Nr.394);
Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Cilvēkresursi
veselības aprūpē” ieteikums Nr.4., 17. un 18.
Sabiedrības veselības pamatnostādņu projektā 2021.2027.gadam iekļauts pasākums

Nav

VM process,
procedūra

30.12.2020.

30.12.2021.

Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība un sagatavots viedoklis darbam Veselības ministrijas K.Čimure
kompetencē esošajās jomās.
L.Timša

18.2.

Uzlabot rezidentu plānošanas un uzraudzības procesa efektivitāti un caurskatāmību:
1) turpināt uzlabot un pilnveideot datu apkopošanas, analīzes un plānošanas procesu;
2) līdzdarboties ar NVD iepirkuma sagatavošanā, lai definētu uzdevumu rezidentu
reģistra risinājumu izstrādei un ieviešanai (NVD projektā “Veselības nozares
informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības
informācijas sistēmu” ietvaros)
3) iegūta informācija no ārstniecības iestādēm par slodzēm.

D.Brante
K.Kļaviņa
L.Romanovska

