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Nr. 286 „Veselības ministrijas
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Veselības nozares stratēģiskā padome (turpmāk – Padome) ir konsultatīva un
koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir iesaistīt pacientu, ārstniecības
personu un ārstniecības iestāžu nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un
universitātes veselības politikas stratēģisko lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.
2. Padome darbojas saskaņā ar šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības
3. Padomes funkcijas ir:
3.1. piedalīties veselības politikas stratēģisko lēmumu izvērtēšanā un
pieņemšanā;
3.2. sekmēt informācijas apmaiņu un sadarbību starp Veselības ministriju,
veselības nozares biedrībām, valsts un pašvaldību institūcijām.
4. Padomei ir šādi uzdevumi:
V.20.4

2

4.1. atbilstoši veselības nozares interesēm sniegt izvērtējumu un ieteikumus
jautājumos, kas saistīti ar veselības nozares stratēģisko attīstību;
4.2. sniegt atzinumu par Veselības ministrijas noteiktajām jaunajām politikas
iniciatīvām;
4.3. nodrošināt viedokļu apmaiņu par aktuāliem veselības politikas jautājumiem
starp pacientu, ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu nevalstiskajām
organizācijām, pašvaldībām, universitātēm un Veselības ministriju.
5. Padome ir tiesīga:
5.1. iepazīties ar Veselības ministrijas un citu valsts institūciju sagatavotajiem
tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem veselības jomā;
5.2. sniegt priekšlikumus un atzinumus veselības ministram par jautājumiem,
kuri ir saistīti ar veselības nozares stratēģisko attīstību;
5.3. uzaicināt uz padomes sēdēm Veselības ministrijas un citu institūciju
amatpersonas, nozaru ekspertus un sabiedrības pārstāvjus.
III. Padomes darbība
6. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina veselības ministrs, nodrošinot
plašu veselības nozares pārstāvniecību.
7. Padomes locekļus atceļ ar veselības ministra rīkojumu:
7.1. ja Padomes loceklis bez attaisnojoša iemesla vairāk kā divas reizes pēc
kārtas nepiedalās Padomes sēdē vai nepilda Padomes locekļa pienākumus citu
iemeslu dēļ;
7.2. ja Padomes loceklis ir atteicies no dalības Padomē;
7.3. citos gadījumos pēc veselības ministra ieskatiem.
8. Padomes loceklis šī nolikuma 7.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā iesniedz
iesniegumu Veselības ministrijai.
9. Padomes locekļi izpilda savus pienākumus bez atlīdzības.
10. Padomes sēdes vada veselības ministrs.
11. Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi pusgadā.
12. Padomes sekretariāta funkcijas nodrošina Veselības ministrijas Politikas
koordinācijas nodaļa. Padomes sekretariātam ir šādas funkcijas:
12.1. tehniski nodrošināt Padomes darbu;
12.2. sagatavot Padomes darba kārtību un nosūtīt to Padomes locekļiem, kā arī
publicēt to Veselības ministrijas mājaslapā;
12.3. protokolēt Padomes sēdes gaitu;
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12.4. uzaicināt Padomes locekļus uz kārtējo sēdi;
12.5. veikt citus Padomes uzdotus uzdevumus.
IV. Padomes darba organizācija
13. Padomes sēdes sasauc veselības ministrs.
14. Padomes sēdes sasauc pēc:
14.1. veselības ministra pieprasījuma;
14.2. pēc Padomes vienas trešdaļas locekļu pieprasījuma.
15. Padomes locekļus par sēdes vietu un laiku informē ne vēlāk kā vienu
kalendāro nedēļu iepriekš, bet par ārkārtas sēdēm informē ne vēlāk kā trīs darba
dienas iepriekš. Vienlaikus ar uzaicinājumu uz Padomes sēdi Padomes
locekļiem nosūta dienas kārtību.
16. Padomes loceklim jāpiedalās Padomes darbā personīgi. Gadījumā, ja
Padomes loceklis nevar piedalīties personīgi, Padomes loceklim ir tiesības
rakstiski pilnvarot citu personu pārstāvēt viņu Padomē.
V. Lēmumu pieņemšana Padomē
17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem
balsstiesīgajiem Padomes locekļiem. Katram Padomes loceklim ir viena balss.
18. Ja uz Padomes kārtējo sēdi nav ieradusies vismaz puse no balsstiesīgajiem
Padomes locekļiem, sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai veselības ministrs
sasauc atkārtotu sēdi, par to informējot Padomes locekļus ne vēlāk kā trīs darba
dienas pirms tās sasaukšanas. Atkārtoti sasauktā Padomes sēde ir lemttiesīga pie
jebkura Padomes balsstiesīgo locekļu skaita.
19. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
20. Padomes locekļiem ir tiesības Padomes sēdes protokolam pievienot viņu
atšķirīgo viedokli par Padomes pieņemto lēmumu.
21. Padomes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un atbildīgais sekretārs.
Veselības ministrs
Evija Zača, 67876045

G. Belēvičs

