FARMĀCIJAS JOMAS KONSULTATĪVĀ PADOME
2011.gada 3.maija sēdes protokols
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E.Jurševics
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M.Rutulis
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Veselības ministrijas (VM) Veselības aprūpes departamenta (VAD)
Farmācijas nodaļas vecākā referente,
Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktore,
Veselības inspekcijas (VI) Zāļu kontroles nodaļas vadītāja,
Veselības ekonomikas centra (VEC) Veselības aprūpes departamenta
direktora vietniece,
Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu (SIFFA) valdes locekle,
Latvijas Brīvo farmaceitu apvienības (LBFA) priekšsēdētāja vietniece,
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) valdes
loceklis,
Latvijas Farmācijas arodbiedrības (LFA) priekšsēdētāja,
Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācijas (LZLA) valdes priekšsēdētājs,
Aptieku biedrības (AB) valdes locekle,
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas ”Sustento”
(SUSTENTO) pārstāve,
Aptieku īpašnieku asociācijas (AĪA) pilnvarots pārstāvis,
VM valsts sekretāra vietnieks veselības aprūpes un sabiedrības veselības
jautājumos,
VM VAD Farmācijas nodaļas vadītāja,
VI vadītājs,
ZVA direktora vietniece,
Konkurences Padomes (KP) izpilddirektors,
Veselības ministra ārštata padomnieks,
SIFFA izpilddirektors,
LAKIFA biedrs,
SIFFA valdes locekle,
Roche Latvija SIA biznesa attīstības vadītājs.

Darba kārtība:
1. Iepriekšējās sēdes 2011.gada 10.februāra protokola apstiprināšana.
2. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta
noteikumos Nr.102 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji””.
3. LAKIFA ierosinājumi diskusijai.
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1.
Iepriekšējās sēdes 2011.gada 10.februāra protokola apstiprināšana.
Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts.
2.
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta
noteikumos Nr.102 „Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji”.
D.Arāja iepazīstina ar noteikumu projektu, kas ir precizēts atbilstoši sniegtajiem priekšlikumiem
un iebildumiem..
Diskusijas par precizēto noteikumu projektu un tajā iekļautajiem terminu skaidrojumiem.
Padome vienojas vienas nedēļas laikā sniegt viedokli VM par sagatavotā noteikumu projekta
pēdējo redakciju.
3.
LAKIFA ierosinājumi diskusijai.
Padomes locekļi izsaka viedokli, ka LAĶĪFA izteiktie problēmjautājumi ir aktuāli un diskutēti
jau vairāku sēžu laikā, bet vēl joprojām nav rasti kopīgi risinājumi.
Notiek vienošanās par to, ka Padomes locekļi izteiks savu viedokli par LAĶĪFA izteiktajiem
problēmjautājumiem, nosūtot to LAĶĪFA mēneša laikā, savukārt LAĶĪFA iesniegs Padomei
aktuālo problēmjautājumu iespējamo risinājumu priekšlikumus, kurus izskatīs kādā no
turpmākajām Padomes sēdēm.
Nolemj:
-

-

Iepriekšējās sēdes protokols tiek apstiprināts;
vienas nedēļas laikā sniegt viedokli VM par sagatavotā noteikumu projekta pēdējo
redakciju;
Padomes locekļi izteiks savu viedokli nosūtot to LAKIFA mēneša laikā, savukārt
LAKIFA iesniegs Padomei aktuālo problēmjautājumu
iespējamo risinājumu
priekšlikumus;
nākamo sēdi sasaukt atbilstoši nepieciešamībai.
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