Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015
Austrumu partnerības ministru līmeņa konference par tuberkulozi un tās multirezistenci
27.03.2015

Par konferenci: Ministru līmeņa konferencē par tuberkulozi un tās multirezistenci aicināti piedalīties ES
dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Austrumu partnerības valstu atbildīgie ministri, amatpersonas
un starptautisko un nevalstisko organizāciju augsta līmeņa pārstāvji, lai paustu apņemšanos likvidēt saslimstību ar tuberkulozi Eiropā kā sabiedrības veselības problēmu, attīstot ilgtspējīgas veselības sistēmas
ar visu ieinteresēto pušu iesaistīšanos, kā arī atbalstīt tuberkulozes proﬁlaksi un kontroli pasaulē.
Lasīt vairāk...

Augsta līmeņa konference „Veselīgs dzīvesveids: uzturs un ﬁziskās aktivitātes bērniem un
jauniešiem izglītības iestādēs”
27.02.2015

Konferences dalībnieku prezentācijas un video ieraksts pieejams Veselības ministrijas mājaslapā
Lasīt vairāk...

Kas ir Eiropas Savienība?

Eiropas Savienība
Eiropas Savienība (ES) ir divdesmit astoņu Eiropas valstu - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas,
Zviedrijas, Dānijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Beļģijas, Apvienotās Karalistes, Īrijas, Francijas, Spānijas, Grieķijas, Kipras, Maltas, Austrijas, Itālijas, Ungārijas, Slovēnijas, Portugāles, Horvātijas, Bulgārijas un Rumānijas - pārnacionāla apvienība Eirāzijas kontinenta ziemeļrietumos.
Lasīt vairāk...

Kas ir prezidentūra?
Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.
Lasīt vairāk...

Latvijas prezidentūras logo
Īpaša un unikāla logo radīšana kļuvusi par tradīciju ikvienai valstij, kas gatavojas savai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Prezidentūras logo ir stāsts par valsti – stāsts, kas sakņojas katras valsts vēsturē
un tradīcijās, bet reizē lūkojas arī kopīgā Eiropas Savienības nākotnē.
Lasīt vairāk...

Prezidentūras mājaslapas un sociālie mediji
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mājaslapa: https://eu2015.lv/
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts: www.es2015.lv
Latvijas Prezidentūra ES Twitter konts - @ES2015LV - https://twitter.com/ES2015LV
Latvijas Prezidentūra ES Youtube konts – EU2015LV - https://www.youtube.com/user/EU2015LV
Lasīt vairāk...

Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē
Prezidentūra = mūsu iespēja!

Prezidentūras laikā sanāksmes un pasākumus Latvijā apmeklēs aptuveni 25 tūkstoši viesu un 800 ārvalstu žurnālistu no visas pasaules. Valstij tiks pievērsta nebijusi plašsaziņas līdzekļu uzmanība, tāpēc šī ir iespēja Latvijai parādīt sevi kā modernu, radošu un ilgtermiņā domājošu valsti, bet Latvijas iedzīvotājiem –
apliecināt savu izcilību un unikalitāti.
Lasīt vairāk...

ES dalībvalstu prezidentūras veselības jomā
Itālijas, Grieķijas, Lietuvas, Īrijas, Kipras, Dānijas un citu valstu prioritātes veselības jomā ES prezidējošās
valsts statusā – plašāk lasiet Veselības ministrijas mājaslapā
http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eiropas_savieniba_es/es_dalibvalstu_prezidenturas/

Lasīt vairāk...

Kas ir TRIO prezidentūra?
Kopīgas trio prezidentūras ES Padomē ieviestas kopš 2009. gada, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Tas
nozīmē, ka prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena
pēc otras. Katrs trio grupas loceklis pēc kārtas pilda prezidentūras pienākumus sešus mēnešus, pamatojoties uz kopīgu trio darba programmu. Trio prezidentūras izveidotas, lai nodrošinātu Padomes darba
pēctecību, kā arī veicinātu resursu efektīvu izmantošanu.
Lasīt vairāk...

Nozīmīgākie Veselības ministrijas kompetences pasākumi

Nozīmīgākie Veselības ministrijas kompetences pasākumi (kuri ietvers arī izvirzītās prioritātes):

Neformālā Veselības ministru sanāksme (20.-21. aprīlis).
Lasīt vairāk...

Veselības ministrijas galvenie veicamie uzdevumi un prioritātes prezidentūras laikā
Veselības ministrijas galvenie veicamie uzdevumi un prioritātes prezidentūras laikā:

turpināt darbu ES Padomes darba grupās ar priekšlikumiem par medicīnas ierīcēm un in vitro
medicīnas ierīcēm;
Lasīt vairāk...
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