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LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA 

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011  Tālr. 67876000   Fakss 6876002  E-pasts: vm@vm.gov.lv 
 

Iekšējais normatīvais akts 

 

Rīgā 

24.05.2012. Nr. IeNA/3 

 

 
Imunizācijas valsts  padomes nolikums 

 

Izdots saskaņā ar Ministru 

 kabineta 2000.gada 26.septembra  

noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas 

 noteikumi” 9.punktu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Imunizācijas valsts padome (turpmāk – Padome) ir veselības ministra 

izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir izvērtēt ar 

vakcināciju un Imunizācijas valsts programmu (plānu) saistītos jautājumus un 

sniegt priekšlikumus to risināšanai. 

2. Padome savā darbībā vadās no šī nolikuma, citiem normatīvajiem aktiem 

un attīstības plānošanas dokumentiem. 

 

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības 

3.Padomes funkcija ir piedalīties Imunizācijas valsts programmas (plāna) 

mērķu noteikšanā un īstenošanā. 

4. Padomei  ir  šādi uzdevumi: 

4.1. profesionāli izvērtēt jautājumus, kas saistīti ar imunizācijas politikas 

izstrādi un realizāciju, kā arī sekmēt ar imunizācijas jomu saistīto  jautājumu 

risināšanu; 
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4.2.sniegt viedokli par normatīvo aktu projektiem vai attīstības plānošanas 

dokumentiem, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmas (plāna) 

īstenošanu; 

4.3. sniegt priekšlikumus par Imunizācijas valsts programmas (plāna)  

pilnveidošanu, īstenošanas stratēģiskajiem mērķiem, uzdevumiem un 

pasākumiem, kā arī novērtēt to izpildi; 

4.4. veicināt sadarbību starp Imunizācijas valsts programmas (plāna)  

īstenošanā iesaistītajām un Padomē pārstāvētajām institūcijām un sniegt 

priekšlikumus par šīs sadarbības uzlabošanu; 

4.5. sniegt priekšlikumus par vakcinācijas kalendāru un vakcinējamo personu 

loka paplašināšanu; 

4.6. izskatīt citus jautājumus, kas saistīti ar Imunizācijas valsts programmas 

(plāna) īstenošanu pēc Veselības ministrijas ierosinājuma. 

5. Padomei ir šādas tiesības: 

5.1. pieprasīt un saņemt Padomes darbībai nepieciešamo informāciju no 

juridiskām un fiziskām personām, kā arī no valsts un pašvaldību iestādēm un 

biedrībām (nodibinājumiem); 

5.2. pieaicināt Padomes darbā nepieciešamos ekspertus, kā arī uzaicināt uz 

Padomes sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju pārstāvjus; 

5.3. izskatīt Padomes dienas kārtībā iekļautos jautājumus un pieņemt 

rekomendējošus lēmumus; 

5.4. iesniegt priekšlikumus Veselības ministrijai par Imunizācijas valsts 

programmas (plāna) izpildi un papildus pasākumu iekļaušanas 

nepieciešamību. 

 

III. Padomes sastāvs, darba organizācija  

 

6. Padomi izveido veselības ministrs.  

7. Padomes priekšsēdētāju un Padomes locekļus ieceļ veselības ministrs. 

8. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēl no Padomes locekļu vidus pirmajā 

padomes sēdē. 

9.Padomes locekļus atceļ ar veselības ministra rīkojumu, ja: 

9.1. Padomes loceklis bez attaisnojoša iemesla vairāk kā trīs reizes pēc kārtas 

nepiedalās padomes darbā vai nevar pildīt Padomes locekļa pienākumus citu 

iemeslu dēļ; 

9.2. Padomes loceklis iesniedz iesniegumu par atteikšanos no dalības 

Padomē; 
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9.3. citos gadījumos pēc veselības ministra ieskatiem. 

10. Padomes locekļi nav tiesīgi uzdot pildīt Padomes locekļa pienākumus 

citām personām. 

11. Padomi vada padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks.  

12. Padomes priekšsēdētājs: 

12.1. plāno, sasauc un vada Padomes sēdes; 

12.2. apstiprina Padomes sēdes kārtību; 

12.3. atbild par Padomes uzdevumu izpildi; 

12.4 pārstāv Padomi attiecībās ar trešajām personām; 

12.5. pieņem Padomes locekļu priekšlikumus izskatīšanai sēdēs; 

12.6. paraksta lēmumus un citus Padomes dokumentus; 

12.7. pirms attiecīgā jautājuma izskatīšanas izlemj par nepieciešamību 

pieaicināt Padomes sēdē ekspertus. 

13. Padomes sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā. 

14. Padomes ārkārtas sēdes sasauc pēc: 

14.1. priekšsēdētāja iniciatīvas; 

14.2. vismaz trīs Padomes locekļu pieprasījuma; 

14.3.veselības ministra pieprasījuma. 

15. Padomes locekļus par sēdes vietu un laiku informē sekretariāts ne vēlāk 

kā vienu kalendāro nedēļu iepriekš, bet par ārkārtas sēdēm informē ne vēlāk 

kā trīs darba dienas iepriekš. 

16. Padomes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad Padomes locekļi izlemj 

citādi. 

17. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Padomes 

locekļiem. Katram Padomes loceklim ir viena balss. 

18. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar 

vienkāršu klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita 

gadījumā izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja (viņa prombūtnes laikā – 

Padomes priekšsēdētāja vietnieka) balss. 

19. Ja uz Padomes sēdi nav ieradusies vismaz puse no Padomes locekļiem, 

sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai Padomes priekšsēdētājs sasauc 

atkārtotu sēdi, par to informējot Padomes locekļus ne vēlāk kā piecas darba 

dienas pirms sēdes sasaukšanas. Atkārtoti sasauktās Padomes sēdē Padome ir 

lemttiesīga pie jebkura Padomes locekļu skaita. 
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20. Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa no 

visiem Padomes locekļiem. 

21. Padomes sēdes protokolē. Padomes sekretariāta funkcijas veic Slimību 

profilakses un kontroles centrs. Sēžu protokolus noformē piecu darbadienu 

laikā pēc attiecīgās sēdes un nosūta saskaņošanai Padomes locekļiem, kuri 

piedalījās sēdē.  

22.Padomes locekļiem ir tiesības prasīt, lai Padomes sēdes protokolā tiktu 

norādīts viņu atšķirīgais viedoklis par Padomes pieņemto lēmumu.  

23.Padomes dokumentācija glabājas Slimību profilakses un kontroles centrā. 

24. Padomes sekretariāts nodrošina saikni un informācijas apmaiņu ar 

Padomē iesaistītajām institūcijām. 

25. Padomes sēdes protokolus ievieto Veselības ministrijas un Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē. 

26. Sēdes protokolu kopijas iesniedz Veselības ministrijas valsts sekretāram, 

Veselības ministrijas departamentam, kura kompetencē ir vakcinācijas 

jautājumi, kā arī Imunizācijas valsts padomē pārstāvētajām institūcijām. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

Atzīt par spēku zaudējušu Veselības ministrijas 2006.gada 28.marta  

iekšējo normatīvo aktu Nr.14-/6 „Imunizācijas valsts padomes nolikums”. 

 

    

Veselības ministre                                                                                I.Circene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D.Viļuma 67876080 

dace.viluma@vm.gov.lv 


