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PRIEKŠVĀRDS
Godātais lasītāj!
Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - Centrs)
tika izveidots 2012. gada 1. aprīlī, tādēļ šis publiskais gada
pārskats par pirmo centra darbības gadu atspoguļo nepilna
gada laikā sasniegto.
Centra izveidošana bija liels izaicinājums gan darbiniekiem,
gan vadītājiem, kuru kopīgiem spēkiem ir izdevies paveikt –
mūsu Centrs ir apliecinājis sevi kā nopietns sadarbības
partneris gan veselības aprūpes, gan sabiedrības veselības
jautājumu risināšanā, gan sadarbībā ar nevalstiskajām un
profesionālajām organizācijām. Lai pateicība visiem mūsu
sadarbības partneriem un klientiem, bet, lai īpaša pateicība
Inga Šmate Centra darbiniekiem, bez kuru ar entuziasmu un mīlestību
Slimību profilakses un
kontroles centra direktore

veiktā darba centrs nebūtu realizējis tam uzdoto funkciju
izpildi!
Veselība ir viens no drošumspējas stūrakmeņiem, lai
nākotnē sasniegtu valsts labklājību. Lai mums kopīgi
izdodas uzlabot sabiedrības veselību un veicināt labklājību!
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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
AIDS

Iegūtais imūndeficīta sindroms ir inficēšanās ar cilvēka imūndeficīta
vīrusu (HIV) pēdējā, dzīvību apdraudošā pakāpe (no angļu: Acquired
immunodeficiency syndrome)

Centrs Slimību profilakses un kontroles centrs
ECDC

European Centre for Disease Control

ES

Eiropas Savienība

HIV

cilvēka imūndeficīta vīruss jeb HIV (no angļu: Human immunodeficiency
virus)

IT

informācijas tehnoloģijas

KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Tāme

Slimību profilakses un kontroles centra apstiprināta pamatbudžeta
programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai
(ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme

STS

seksuāli transmisīvās slimības

PVO

Pasaules Veselības organizācija

VM

Veselības ministrija

Slimību profilakses un kontroles centrs
© Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā obligāta atsauce uz Slimību profilakses un kontroles
centru kā datu avotu. Publikācijā iekļautie dati turpmākajās publikācijās var tikt precizēti.
Slimību un profilakses centra 2012. gada publiskais pārskats izstrādāts saskaņā ar Ministru
kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”
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1. PAMATINFORMĀCIJA
1.1. Slimību profilakses un kontroles centra juridiskais statuss
Centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Centrs tika izveidots 2012. gada 1. aprīlī saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21.
februāra rīkojumu Nr. 101 „Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un
Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes
iestāžu reorganizāciju”.
Centra darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās
drošības un slimību profilakses apakšjomās.
Centra darbību nosaka 2012. gada 3. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 241
„Slimību profilakses un kontroles centra nolikums”.
Centra juridiskā un centrālā biroja adrese – Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, Latvija;
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009756700.
Centram ir 5 teritoriālās struktūrvienības: Rīgas reģionālā nodaļa, Latgales reģionālā
nodaļa ar darba vietām Daugavpilī un Rēzeknē, Vidzemes reģionālā nodaļa ar darba
vietām Valmierā un Gulbenē, Zemgales reģionālā nodaļa ar darba vietām Jelgavā un
Jēkabpilī, Kurzemes reģionālā nodaļa ar darba vietām Liepājā un Ventspilī.

1.2. Slimību profilakses un kontroles centra funkcijas


izstrādāt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus un labākajai starptautiskajai
praksei atbilstošus priekšlikumus veselības aprūpes un sabiedrības veselības
politikas veidošanai un sniegt priekšlikumus par šīs politikas prioritātēm;



veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt
iedzīvotāju veselību;



veikt infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzību, monitoringu un izlūkošanu;



organizēt infekcijas slimību profilakses un izplatības ierobežošanas pasākumus,
tai skaitā pasākumus iedzīvotāju grupās, kas pakļautas paaugstinātam infekciju
riskam vai piederīgas īpašām riska grupām;



koordinēt un pārraudzīt politikas plānošanas dokumentu izpildi epidemioloģiskās
drošības apakšjomā;
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iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes
statistikas informāciju;



veikt sabiedrības veselības monitoringu.

1.3. Slimību profilakses un kontroles centra uzdevumi


izstrādāt slimību profilakses programmas un veikt to īstenošanas metodisko
vadību;



nodrošināt infekcijas slimību gadījumu un uzliesmojumu epidemioloģisko
izmeklēšanu un pretepidēmijas pasākumu organizēšanu infekcijas slimību
perēkļos, veikt epidemioloģisko datu analīzi, riska novērtēšanu, piedalīties
ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas (pandēmijas) draudu novēršanā;



plānot iedzīvotāju vakcināciju, apkopot vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumus
un pasūtīt vakcīnas no zāļu lieltirgotavām, nodrošināt vakcinācijas monitoringu,
statistisko datu apkopošanu un analīzi, veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu
monitoringu un epidemioloģisko izmeklēšanu;



sagatavot informāciju, izstrādāt metodiskos ieteikumus un sniegt metodisko
atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām, ārstniecības iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar
epidemioloģisko drošību un slimību profilaksi;



iegūt,

apkopot,

apstrādāt

un

analizēt

datus

par

veselības

aprūpes

pakalpojumiem, iedzīvotāju veselības stāvokli, infekcijas slimībām, veselības
riska faktoriem, sabiedrības veselības problēmām, atkarības slimībām un garīgo
veselību;


plānot, metodiski vadīt, organizēt, koordinēt un veikt pētījumus sabiedrības
veselības jomā;



veidot un attīstīt nacionālo informācijas un monitoringa sistēmu attiecībā uz
infekcijas slimībām, un koordinēt minētās sistēmas darbību;



atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, starptautiskajām institūcijām un
organizācijām, nodrošinot informācijas un pieredzes apmaiņu, apmācību un
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kopīgu

projektu

īstenošanu,

pārstāv

valsts

intereses

starptautiskajās

organizācijās, Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajos pasākumos;


piedalīties normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu
sagatavošanā un izvērtēšanā;



organizēt HIV profilakses punktu darba nodrošinājumam nepieciešamo zāļu un
medicīnisko ierīču plānošanu, pasūtīšanu, uzglabāšanu, uzskaiti un sadali;



veidot, uzturēt un papildināt šādas Centra pārziņā esošas valsts informācijas
sistēmas un datubāzes:
o Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu (VISUMS);
o HIV/AIDS gadījumu valsts reģistru;
o iedzīvotāju genoma valsts reģistru;
o jaundzimušo reģistru;
o ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru;
o veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu datubāzi;
o Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi;
o stacionāro gultu fonda izmantošanas datubāzi;
o sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmu;
o tabakas izstrādājumu sastāvdaļu datubāzi;
o datu prezentācijas sistēmu.



nodrošināt Centrālo statistikas pārvaldi, Pasaules Veselības organizāciju,
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru, Eiropas Savienības
Statistikas biroju EUROSTAT un citas Latvijas un starptautiskās institūcijas ar
centra rīcībā esošo informāciju;



nodrošināt Eiropas Savienības Infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un
reaģēšanas sistēmas (EWRS) darbības uzturēšanu un koordinēšanu;



nodrošināt Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību kontroles un
profilakses centra fokālo punktu, kā arī Eiropas epidemioloģiskās uzraudzības
sistēmas (TESSy) koordinatora pienākumu izpildi;
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nodrošināt valsts specializētā centra funkciju dalībai Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centra uzturētajā Eiropas Informācijas tīklā par
narkotikām un narkomāniju (Reitox) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 12.decembra Regulai (EK) Nr. 1920/2006 par Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centru;



nodrošināt informācijas apmaiņu starp Eiropas Informācijas tīklu par narkotikām
un narkomāniju (Reitox) valsts specializēto centru un Eiropas Narkotiku un
narkomānijas uzraudzības centru par jaunu psihoaktīvo vielu un jaunu
psihoaktīvās vielas saturošu preparātu ražošanu, nelikumīgu tirdzniecību un
lietošanu atbilstoši Padomes 2005.gada 10.maija Lēmumam 2005/387/TI par
informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām
psihoaktīvām vielām.

1.4. Nozīmīgas pārmaiņas 2012. gadā
2012. gada 1. aprīlī, uzsākot darbību, Centrs no valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas
centrs” pārņēma funkcijas, kas saistītas ar infekcijas slimību epidemioloģisko
uzraudzību un monitoringu (t.sk. HIV/AIDS), infekcijas slimību statistikas datu
apkopošanu, izplatības ierobežošanu un profilaksi. Centrs turpina plānot, koordinēt un
kontrolēt

imunizācijas

programmas

izpildi,

iedzīvotāju

vakcināciju,

nodrošināt

vakcinācijas monitoringu un veikt vakcinācijas komplikāciju gadījumu epidemioloģisko
izmeklēšanu. Centrs piedalās ārkārtas situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas draudu
novēršanā.
Centrs 2012. gadā īstenoja arī no Nacionālā veselības dienesta pārņemtās funkcijas,
kas saistītas ar priekšlikumu izstrādi veselības aprūpes un sabiedrības veselības
politikas veidošanai, veica sabiedrības veselības monitoringu un atkarību slimību riska
analīzi, kā arī vāca, apkopoja un analizēja sabiedrības veselības un veselības aprūpes
statistikas datus un veica pētījumus dažādās sabiedrības veselības jomās.
Centrs no Nacionālā veselības dienesta pārņēma valsts nozīmes reģistrus un
datubāzes: ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru, iedzīvotāju genoma
valsts reģistru, jaundzimušo reģistru, Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi,
sabiedrības veselības monitoringa un ziņošanas sistēmu, stacionāro gultu fonda
izmantošanas datubāzi un veselības aprūpes nozares valsts statistisko pārskatu
datubāzi.
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1.5. Slimību profilakses un kontroles centra 2012. gadā īstenotie darbības
virzieni


sabiedrības

veselības

monitorings,

neinfekcijas

slimību

uzraudzība

un

sabiedrības veselību ietekmējošo faktoru izvērtēšana;


sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšana,
apkopošana, apstrāde un analīze;



infekcijas

slimību

epidemioloģiskā

uzraudzība,

monitorings,

izlūkošana,

profilakses un izplatības ierobežošana;


epidemioloģiskās drošības sistēmas koordinācija un pārraudzība.
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2. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA BUDŽETA
FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS
2.1. Centra kopējais finansējums un tā izlietojums 2012. gadā
Centra kopējais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem un tā izlietojums 2012. gadā
atspoguļots 1. tabulā.
Tabula Nr. 1 Centra kopējais finansējums un tā izpilde 2012. gadā
Finanšu līdzekļi

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā):

1.1.

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

t.sk. apakšprogrammai Infekcijas slimību
specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse
t.sk. apakšprogrammai Narkotiku uzraudzības
monitoringa fokālā punkta darbības
nodrošināšana
t.sk. apakšprogrammas Citu Eiropas Kopienas
projektu īstenošana pasākuma Eiropas
Kopienas Sabiedrības veselības programmas
2008-2013 projekts „Vienota rīcība par
vienlīdzību veselības jomā”

Ārvalstu finanšu palīdzība
t.sk. apakšprogrammai Narkotiku uzraudzības
monitoringa fokālā punkta darbības
nodrošināšana
t.sk. apakšprogrammas Citu Eiropas Kopienas
projektu īstenošana pasākuma Eiropas
Kopienas Sabiedrības veselības programmas
2008-2013 projekts „Vienota rīcība par
vienlīdzību veselības jomā”
t.sk. apakšprogrammas Citu Eiropas Kopienas
projektu īstenošana pasākums Eiropas
Kopienas Sabiedrības veselības programmas
2008-2013 projektu un pasākumu īstenošana

2.

Apropriācijas palielinājums no NVD
pašu ieņēmumu atlikuma saskaņā ar
04.07.2012. FM rīkojumu Nr. 359

3.

Izdevumi (kopā):

3.1.

Uzturēšanas izdevumi

3.1.1.

Atalgojumi
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti
un kompensācijas
Komandējumi
Pakalpojumi
Preces, krājumi, inventārs
Pakalpojumus, kurus budžeta iestāde
apmaksā noteikto funkciju ietvaros

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Pārskata gadā
Budžeta
Apstiprināts
izpilde,
likumā, LVL
LVL

Faktiskā
izpilde, %

1 643 475

1 631 682

99,3

1 547 508

1 542 076

99,7

1 500 740

1 495 308

99,6

42 065

42 065

100,0

4 703

4 703

100,0

95 967

89 606

93,4

51 136

51 136

100,0

8 808

8808

100,0

36 023

29 662

82,3

7 076

7 076

100,0

1 650 551

1 611 640

97,6

1 610 816

1 571 905

97,6

848 081

848 081

100,0

217 210

212 340

97,8

27 873
275 960
50 409

25 759
245 728
48 714

92,4
89,0
96,6

191 283

191 283

100,0
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3.2.

Kapitālie izdevumi

39 735

Pārskata gadā
Budžeta
Apstiprināts
izpilde,
likumā, LVL
LVL

Finanšu līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās
pamatbudžeta – ārvalstu finanšu
palīdzība

4.

39 735

-

100,0

Faktiskā
izpilde, %

27 118

-

2.2. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
Atbilstoši likumam „Par valsts budžetu 2012. gadam” Centra budžetu veidoja valsts
budžeta programmas:


programma

39.01.00

„Specializētās

veselības

aprūpes

nodrošināšana”

apakšprogramma „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un
profilakse”;


programma 70.06.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogramma „Narkotiku uzraudzības monitoringa
fokālā punkta darbības nodrošināšana”;



programma 70.07.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogramma „Citu Eiropas Kopienas projektu
īstenošana”.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu apjoms un izlietojums atspoguļots tabulās Nr. 2, Nr. 3
un Nr. 4.
Tabula Nr. 2 Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (naudas plūsma)
programmas
39.01.00
„Specializētās
veselības
aprūpes
nodrošināšana”
apakšprogrammā „Infekcijas slimību specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse”
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
1.
1.1.
1.2.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā):
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

2011. gadā
(faktiskā izpilde),
LVL

2012. gadā
Apstiprināts
Faktiskā
likumā, LVL izpilde, LVL

-

1500740

1495308

-

1500740

1495308

-

-

-

2.

Izdevumi (kopā):

-

1507816

1502384

2.1.

Uzturēšanas izdevumi

-

1468081

1462649

2.1.1.

Kārtējie izdevumi

-

1468081

1462649

2.2.

Izdevumi kapitālieguldījumiem

-

39735

39735

3.

Finanšu palielinājums

-

7076

7076
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(apropriācijas kārtā no
Nacionālā veselības
dienesta pašu ieņēmumu
atlikuma palielinājums)
Saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu un Tāmi valsts budžeta programmas
„Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammas „Infekcijas slimību
specifiskā diagnostika, ārstēšana un profilakse” dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem
2012. gadā veidoja LVL 1500740, bet pašu ieņēmumi pārskata periodā netika plānoti.
Apropriācijas veidā saskaņā ar 04.07.2012. Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 359 no
Nacionālā veselības dienesta tika saņemts pašu ieņēmumu atlikums LVL 7076
2012. gada kopējie izdevumi bija plānoti LVL 1507816, turpretī faktiskie kopējie
izdevumi bija LVL 1502384, kas ir par LVL 5432 mazāk nekā tika plānots. Izdevumu
izpilde pārskata periodā pret pārskata perioda plānu izteikta procentos ir 99,64%.
Tabula Nr. 3 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu izlietojums (naudas plūsma)
programmas 70.06.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogrammā „Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā
punkta darbības nodrošināšana”

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2012. gadā
Apstiprināts
Faktiskā
likumā, LVL izpilde, LVL

2011. gadā
(faktiskā izpilde),
LVL

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā):
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība

-

93201

93201

-

42065

42065

51136

51136

Izdevumi (kopā):

-

93201

93201

Uzturēšanas izdevumi

-

93201

93201

Kārtējie izdevumi

-

93201

93201

Saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu un Tāmi valsts budžeta programmas „Citu
Eiropas

Savienības

apakšprogrammā

politiku

instrumentu

„Narkotiku

uzraudzības

projektu

un

monitoringa

pasākumu
fokālā

īstenošana”

punkta

darbības

nodrošināšana” dotācija no vispārīgiem ieņēmumiem veidoja LVL 42065 un ārvalstu
finanšu palīdzība LVL 51136. Kopējie plānotie un faktiskie izdevumi bija vienādi
LVL 93201, tādēļ, izsakot procentos, izdevumu izpilde pārskata periodā pret pārskata
perioda plānu bija 100%.
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Tabula Nr. 4 Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu izlietojums (naudas plūsma)
programma 70.07.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un
pasākumu īstenošana” apakšprogrammā „Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana”

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā):

1.

Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
Ārvalstu finanšu palīdzība

1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2012. gadā
Apstiprināts
Faktiskā
likumā, LVL
izpilde, LVL

2011. gadā
(faktiskā izpilde),
LVL

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji

-

49534

43173

-

4703

4703

-

44831

38470

Izdevumi (kopā):

-

Uzturēšanas izdevumi

-

Kārtējie izdevumi

-

49534

16055

49534

16055

49534

16055

Saskaņā ar apstiprināto finansēšanas plānu un Tāmi valsts budžeta programmas „Citu
Eiropas

Savienības

politiku

instrumentu

projektu

un

pasākumu

īstenošana”

apakšprogrammā „Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana” dotācija no vispārīgiem
ieņēmumiem 2012. gadā bija LVL 4703 un ārvalstu finanšu palīdzība LVL 44 831.
Ieņēmumu izpilde, izteikta procentos, ir 87,16%. Ieņēmumu neizpilde LVL 6361 apmērā
ir saistīta ar to, ka 2012. gadā netika pilnā apjomā saņemti ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļi – Equity Action, Orphanet Europe projektu ietvaros.

2.3. Ziedojumi un dāvinājumi
Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra rīkojumam Nr. 101 „Par Slimību
profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas un Zemkopības
ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju”, kā arī Ministru
kabineta 2012. gada 29. jūlija rīkojumam Nr. 509 „Par Veselības ministrijas padotībā
esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” Centrs ar 2012. gada 1. aprīli ir pārņēmis
reorganizētās valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” projektu gala norēķinus
no ārvalstu finanšu palīdzības sekojošos projektos:
1) projekts „Koordinēta un visaptveroša HIV/AIDS tīkla paplašināšana injicējamo
narkotiku lietotājiem un pārejas grupām” (ENCAP) – LVL 7692;
2) integrētā projekta EDEN apakšprojekts EDEN – TBD „Ērču pārnesto slimību
kontrole” – LVL 7942;
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3) projekts „Eiropas difterijas epidemioloģiskās uzraudzības sadarbības tīkls”
(DIPNET) – LVL 1239.
Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izlietojums no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada
31. decembrim) atspoguļots tabulās Nr. 5.
Tabula Nr. 5 Finansējums un tā izlietojums (naudas plūsma) projektā „Koordinēta un
visaptveroša HIV/AIDS tīkla paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem un pārejas
grupām” (ENCAP)
Nr.p.k. Finansiālie rādītāji
1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

2011. gadā
(faktiskā izpilde),
LVL

2012. gadā
Apstiprināts
Faktiskā
likumā, LVL izpilde, LVL

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

-

-

0

Ziedojumi un dāvinājumi

-

-

0

Izdevumi (kopā):

-

-

5437

Uzturēšanas izdevumi

-

-

5437

Finansēšana

-

-

7692

Naudas līdzekļi un
noguldījumi

-

-

2255

Atlikums uz 2012. gada 31. decembri LVL 2255.
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3. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA PĀRSKATS PAR
PERSONĀLU
Centra darbību nodrošina 147 darbinieki, no kuriem 7 ir valsts civildienesta ierēdņi.
Vidējais darbinieku skaits pārskata periodā ir 142 darbinieki un 6 valsts civildienesta
ierēdņi. Personāla mainība ir 11%.

Lai sekmīgi realizētu Centra funkcijas, nepieciešams augsti kvalificēts un profesionāls
personāls.

Centrā 78% darbiniekiem ir augstākā izglītība, 18% vidējā profesionālā

izglītība, 4% vidējā vispārējā izglītība.
Centrā strādā 7 darbinieki ar doktora zinātnisko grādu un 78 darbinieki ar akadēmisko
vai profesionālo maģistra grādu.
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Centra darbinieku vidējais vecums ir 44 gadi.

No strādājošajiem Centra darbiniekiem 92% ir sievietes un 8% vīrieši.

Saskaņā ar Centra darbinieku novērtēšanas sistēmu, 2012. gadā tika veikta darbinieku
novērtēšana, kuras mērķis bija novērtēt darbinieku darbību un tās rezultātus iepriekšējā
periodā, noteikt darbinieku mācību un karjeras attīstības vajadzības, uzlabotu un
sekmētu

darbinieku

darbību

Centra

mērķu

sasniegšanā

un

funkciju

izpildē.

Novērtēšanas laikā katram darbiniekam bija iespēja izteikt savu viedokli par darba
pienākumu izpildi, veicinošiem vai kavējošiem faktoriem, novērtēt savas prasmes un
pārrunāt iespējamo karjeras attīstību.
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Pārskata periodā Centrā tika izveidota un ieviesta darba aizsardzības sistēma. Veiktie
pasākumi ietvēra nepieciešamo instrukciju izstrādi, darba vides risku novērtējumu,
darbinieku instruktāžas un preventīvo pasākumu plāna sagatavošanu. Darbiniekiem ir
nodrošināts ērts veids kā veikt obligātās veselības pārbaudes, un ir iespējams saņemt
vakcināciju, ja konstatēts risks, ka darbiniekam darba laikā iespējama inficēšanās.
Darbiniekiem

ir

iespējams

saņemt

kompensāciju

par

nopirktajiem,

darbam

nepieciešamajiem redzes korekcijas līdzekļiem. 2012. gada laikā tika veikta Centra
galvenās ēkas ugunsdrošības sistēmas pilnveide, uzlabojot un paplašinot tās darbību.
Pārskata gadā Centra struktūrā ir notikušās vairākas izmaņas, kas nodrošināja
ekonomiski un funkcionāli efektīvu valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Tika
reorganizēts Administratīvais departaments un optimizētas atbalsta struktūrvienības, kā
rezultātā tika likvidēti Administratīvā departamenta direktora un direktora vietnieka
amati, līdz ar to panākot optimālu cilvēkresursu plānošanu un finanšu līdzekļu
novirzīšanu uz profesionālo darbības jomu Centra pamatdarbības funkciju veikšanai.
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4. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA DARBĪBAS
REZULTĀTI
4.1. Darbības virziens - sabiedrības veselības monitorings, neinfekcijas
slimību uzraudzība un sabiedrības veselību ietekmējošo faktoru
izvērtēšana – 2012. gadā tika sagatavoti


tematiskais ziņojums „Latvijas gados vecu iedzīvotāju veselības stāvoklis un to
ietekmējošie faktori”;



pētījums par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi 2010./2011;



starptautiskais jauniešu smēķēšanas paradumu pētījums 2010./2011.m.g.
(sadarbības projekts ar PVO);



izstrādāti Latvijas iedzīvotāju atkarību izraisošo vielu lietošanas un garīgās
veselības monitoringa trīs tematiskie ziņojumi:
o nacionālais ziņojums "Situācija narkomānijas problēmas jomā Latvijā
2011. gadā";
o tematiskais ziņojums „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība un
sekas Latvijā 2011. gadā” 20. Izdevums;
o tematiskais ziņojums "Psihiskā veselība Latvijā 2011.gadā".



sagatavoti divi e-žurnāla (AIPAP) numuri par aktuāliem atkarības un garīgās
veselības problēmu jautājumiem;



iegūti jaunākie dati par atkarību vielu lietošanas izplatību izklaides vietās, veicot
pētījumu „Narkotiku lietošana izklaides vietās”;



organizēta konference par narkotiku un narkomānijas jautājumiem „Narkotiku
lietošanas tendences Eiropā un Latvijā: aktualitātes un problēmu risinājumi”.

4.2. Darbības virziens - sabiedrības veselības un veselības aprūpes
statistiskās informācijas iegūšana, apkopošana, apstrāde un analīze 2012. gadā


uzsākta asinsrites sistēmas slimību izraisīto nāves gadījumu izpēte;



Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas



10. redakcijas 1. un 2. sējuma atjaunošana;



jaundzimušo reģistra datu papildināšana ar bērna personas kodu;
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sagatavotas izmaiņas Jaundzimušo kartē (grozījumi MK noteikumos Nr. 265);



pilnveidota statistiskās informācijas sistēma „Ar noteiktām slimībām slimojošu
pacientu reģistrā”, ieviešot traumu, ievainojumu un saindēšanās uzskaites kartes
izmaiņas sistēmā PREDA. Saņemot tiešsaistes datus no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra, sistēmā PREDA nodrošināta
tuberkulozes pacientu vēsturisko datu pārņemšana un sagatavošanās datu
apstrādes uzsākšanai ar 2013. gadu. Arī ar ārstniecības iestādēm noslēgti 520
sadarbības līgumi par sistēmas PREDA lietošanu un apmācīti 972 lietotāji.

4.3. Darbības virziens - infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība,
monitorings, izlūkošana, profilakses un izplatības ierobežošana,
epidemioloģiskās drošības sistēmas koordinācija un pārraudzība 2012. gadā nodrošināta (arī tabulās Nr. 6 un Nr. 7):


rutīnveida primārās epidemioloģiskās informācijas reģistrēšana datu bāzē
VISUMS, infekciju slimību uzliesmojumu epidemioloģisko izmeklēšana un
sabiedrības veselības apdraudējumu izvērtēšana;



pārskatu pieņemšana par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtināšanu;



infekcijas slimību epidemioloģisko uzraudzība un monitorings, t.sk. akūtu augšējo
elpceļu infekciju un gripas monitorings, kā arī tika pilnveidota epidemioloģiskā
izlūkošana, agrīnā brīdināšana un reaģēšana (pretepidēmijas pasākumu
veikšana) sabiedrības veselības apdraudējumu gadījumos;



izstrādāti ieteikumi normatīvo aktu pilnveidošanai;



tuberkulozes un mikrobu rezistences uzraudzība kopējā Centra epidemioloģiskās
uzraudzības sistēmā.

Tabula Nr. 6 Pretepidēmisko pasākumu kvantitatīvie rādītāji 2012. gadā
Pasākums

Apjoms

Ārstniecības personu un laboratoriju steidzamo paziņojumu par infekcijas
slimību gadījumiem reģistrācija

52 624

Objektu skaits, kur veikta epidemioloģiskā izmeklēšana un organizēti
pretepidēmijas pasākumi

23 392

Reģistrēti un epidemioloģiski izmeklēti uzliesmojumi

1 382
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Pasākums

Apjoms

Infekcijas slimnieku aptauja

19 822

Kontaktpersonu noteikšana un aptaujas

11 617

Ārstniecības personu informēšana par kontaktpersonām

22 722

Kontaktpersonu laboratoriskā pārbaude

1 598

t.sk. ar pozitīvo rezultātu
Vides paraugu laboratoriskā pārbaude
t.sk. ar pozitīvo rezultātu

142 (9%)
393
73 (19%)

Tabula nr. 7 Imunizācijas koordinēšanas kvantitatīvie rādītāji 2012. gadā
Pasākums
Izvērtēti un apkopoti ārstniecības iestāžu vakcīnu pasūtījumi un pārskati
par vakcīnu izlietojumu

Apjoms
14 904

Zāļu lieltirgotavām noformētie vakcīnu pasūtījumi, kā arī papildus
pasūtījumi

223

Izvērtēti un apkopoti vakcinācijas iestāžu “Pārskati par iedzīvotāju
imunizāciju”

14 904

Izvērtēti un apkopoti vakcinācijas iestāžu “Pārskati par Imunizācijas
valsts programmas ietvaros vakcinētām personām”

1 326

Bērniem nodrošinātā valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu
šīs slimības augsti endēmiskajās teritorijās
(vakcināciju skaits)

17 608

147

Vakcinācijas izraisīto komplikāciju epidemioloģiskā izmeklēšana

96

Metodiskās vēstules ārstniecības iestādēm par imunizācijas jautājumiem

3
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4.4. Centra darba plānā iekļauto būtiskāko rezultatīvo rādītāju izpilde
Tabula Nr. 8 Centra rezultatīvo rādītāju izpilde
Programmu,
apakšprogrammu
kods un
nosaukums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Rezultatīvais
rādītājs 2012.
gadā

1

2

3

4

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana
39.0100
Specializētās
veselības aprūpes
nodrošināšana/
Infekcijas slimību
specifiskā
diagnostika,
ārstēšana un
profilakse

Darbības rezultāts Nr. 1
– Nodrošināta infekcijas
slimību gadījumu un
uzliesmojumu
epidemioloģiskā
izmeklēšana un
pretepidēmijas
pasākumu organizēšana
infekciju slimību
perēkļos

Rezultatīvais rādītājs
Nr.1 – Reģistrēto
infekciju slimību
gadījumu skaits

25 963

Darbības rezultāts Nr. 2
– Nodrošināta iespēja
HIV inficētie pacientiem
HIV profilakses punktos
apmainīt un saņemt
šļirces, veikt HIV testus,
saņemt konsultācijas un
informatīvos materiālus
tādejādi samazinot jaunu
HIV inficēšanās
gadījumu skaitu

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Izplatīto šļirču
skaits HIV profilakses
punktos

310 134

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 2 – Veikto HIV
testu skaits HIV
profilakses punktos

2 146

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 3 – Izdalīto
prezervatīvu skaits
HIV profilakses
punktos un ielu darbā

92 841

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un
finansēto projektu un pasākumu īstenošana
70.0600 Citu
Eiropas Savienības
politiku instrumentu
projektu un
pasākumu
īstenošana/
Narkotiku
uzraudzības
monitoringa fokālā
punkta darbības
nodrošināšana

Darbības rezultāts Nr. 1
– Nodrošināta Narkotiku
uzraudzības monitoringa
fokālā punkta darbība

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Uzturēto un
pilnveidoto galveno
epidemioloģisko
indikatoru skaits
narkotiku un
narkomānijas
izplatības jomā

5

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 2 – Uzturēta un
pilnveidota agrīnā
brīdinājuma sistēma

1
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par jaunajām
psihoaktīvajām vielām
valstī

0.0700 Citu
Eiropas Savienības
politiku instrumentu
projektu un
pasākumu
īstenošana/ Citu
Eiropas Kopienas
projektu
īstenošana

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 3 – Sagatavoto
nacionālo ziņojumu
skaits par situāciju
narkomānijas
problēmas jomā
Latvijā

1

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 4 – Veikto
pētījumu skaits par
narkotiku lietošanu
valstī

2

Darbības rezultāts Nr. 1
– Nodrošināta Orphanet
portāla Latvijas mājas
lapas darbība

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Uzturēta un
pilnveidota Orphanet
portāla Latvijas mājas
lapa

1

Darbības rezultāts Nr. 2
– Nodrošināta dalība
EURO-URHIS 2 projekta
darba grupās, indikatoru
saskaņošana, apkopota
rutīnas statistikas
informācija divu pilsētas
profilu izveidošanai

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Izveidoto
veselības profilu
skaits projekta
ietvaros

2

Darbības rezultāts Nr. 3
– Nodrošināta reģistra
„Ar noteiktām slimībām
slimojošu pacientu
reģistru un par
pacientiem, kuri guvuši
traumas un
ievainojumus” darbība
un datu pilnveidošana
projekta „Traumu
uzraudzība Eiropā”
(JAMIE) ietvaros

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Uzturēts un
pilnveidots „Ar
noteiktām slimībām
slimojošu pacientu
reģistru un par
pacientiem, kuri
guvuši traumas un
ievainojumus” reģistrs

1

Darbības rezultāts Nr. 4
– Nodrošināta centrālās
EUROCAT datu bāzes
par pacientiem ar
iedzimtām anomālijām
uzturēšana, uzraudzība
un datu pilnveidošana

Rezultatīvais rādītājs
Nr. 1 – Uzturēta,
uzraudzīta un
pilnveidota centrālā
EUROCAT datu bāze
projekta ietvaros

1
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5. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA IEKŠĒJĀ
KONTROLE


Centrs darbojas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas darba grupa;



veikts pašnovērtējums par iekšējās kontroles sistēmu, atbilstoši iekšējās
kontroles sistēmas darbības pamatprasībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2012.
gada 8. maija noteikumiem Nr. 326 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu
tiešās pārvaldes iestādēs”;



apzināti esošie iekšējie normatīvie akti, kā arī noteikti darbības virzieni, kuru
norises uzraudzībai nepieciešama pilnveide;



uzsākts darbs pie vienotas kārtības izstrādes ar Centra darbību saistīto risku
identificēšanai

un

novērtēšanai,

un

preventīvo

pasākumu

plānošanai,

organizēšanai, īstenošanai, uzraudzībai un pārskatīšanai.
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6. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA REALIZĒTĀ
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Starptautiskās sadarbības jomā Centrs 2012. gadā nodrošināja:


ES Infekcijas slimību agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmas (EWRS)
darbības uzturēšanu un koordinēšanu;



PVO un ECDC fokālo punktu, kā arī Eiropas epidemioloģiskās uzraudzības
sistēmas (TESSy) koordinatora pienākumu izpildi;



ECDC valdes locekļu un padomdevēju foruma pārstāvniecību;



Valsts specializētā centra funkciju dalībai Eiropas Narkotiku un narkomānijas
uzraudzības centra uzturētajā Eiropas informācijas tīklā par narkotikām un
narkomāniju (Reitox).

Sabiedrības veselības programmas (2008 - 2013) ietvaros ieviešanas stadijā atradās
sekojošie projekti:
 ORPHANET (retās slimības un orfānu zāles);
 EUROCAT (iedzimtās anomālijas);
 JAMIE (traumatisms);
 JOINT ACTION Mental Health (garīgā veselība);
 JOINT ACTION Equity Action (nevienlīdzības mazināšana veselības jomā);
 Ziemeļu dimensijas darba grupas - HIV/AIDS un saistīto slimību darba grupa
un Veselības un labklājības darba grupa.
Starptautiskās sadarbības ietvaros 2012. gadā tika organizētas un vadītas trīs
starptautiskas ekspertu vizītes:
 ECDC ekspertu vizīte/pētījums Euro-Gasp HIV/AIDS, STS un hepatīta
programmas ietvaros 2012. gada 18. septembrī;
 ECDC un PVO ekspertu vizīte/pētījums, lai iepazītos, izvērtētu un sniegtu
atzinumu par situāciju tuberkulozes jomā Latvijā 2012. gada 22. - 26. oktobrī;
 PVO ekspertu vizīte/pētījums par dzemdes kakla vēža profilaksi, ieviešot
Latvijā HPV vakcināciju, 2012. gada 9. - 17. decembrī.
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7. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA KOMUNIKĀCIJA
AR SABIEDRĪBU
Komunikācijas funkciju Centrā īsteno, nodrošinot pozitīvu un profesionālu sadarbību ar
mērķa auditorijām – mediju pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Efektīvas komunikācijas
pamats ir profesionāli sagatavota, aktuāla un viegli uztverama informācija, kas mērķa
grupām tiek sniegta proaktīvi un laikus.
Atbilstoši Centra 2012. gada darba plānam, komunikācija ar mērķa grupām tika veidota
par šādiem kompetences jautājumiem:


Centra izveidošana;



veselības dati un to analīze;



infekcijas un neinfekcijas slimību uzraudzība;



sabiedrības veselības monitorings;



iedzīvotāju veselības paradumu pētījumu rezultāti un to analīze;



ieteikumi veselības saglabāšanai un uzlabošanai.

Kopumā 2012. gada 9 mēnešos sagatavotas un medijiem izplatītas 56 preses relīzes
par Centra kompetences jautājumiem. Organizētas četras preses konferences:


pētījuma „Atkarību izraisošo vielu paradumi un tendences skolēnu vidū” datu
prezentācija un diskusija ar skolēniem;



Centra statistikas gadagrāmatas datu prezentācija;



konference „Narkotiku lietošanas tendences Eiropā un Latvijā: aktualitātes un
problēmas risinājumi”;



Pasaules AIDS dienas pasākumi.

Tāpat pārskata periodā organizētas mediju pārstāvju intervijas ar Centra speciālistiem
un nodrošināta atbilžu sniegšana uz žurnālistu jautājumiem.
2012. gadā Centra publicitāte (uzskaitītā) masu medijos sasniedza 870 Centra
nosaukuma (un attiecīgi aktuālās tēmas) pieminēšanas reizes internetā, presē,
televīzijā un radio.
Lielākā daļa preses publikāciju un sižetu ir latviešu valodā – 66%, bet krievu valodā –
34%.
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Analizējot publicitātes sadalījumu pa mediju veidiem, redzams, ka visbiežāk ar Centra
darba jautājumiem var iepazīties internetā, galvenokārt lielākajos ziņu portālos –
www.delfi.lv, www.apollo.lv, www.tvnet.lv, www.diena.lv, www.nra.lv. Plaša informācija
par Centru tiek ievietota arī reģionālajos ziņu portālos, piem., www.aprinkis.lv
(Rīga/Pierīga), www.jelgavniekiem.lv, www.liepajniekiem.lv, www.ogrenet.lv, kā arī
reģionālo preses izdevumu portālos (piemēram, www.zz.lv (Zemgales ziņas),
www.kurzemes-vards.lv (Kurzemes vārds)) u.tml.
Otras populārākais mediju tips, kas sniedz informāciju par Centru, ir drukātā prese,
īpaši reģionālie mediji, kas labprāt publicē aktuālo informāciju, kā arī padomus un
ieteikumus veselības veicināšanai. Savukārt radio un TV ir mediji, kas vēlas saņemt
ekskluzīvu informāciju – intervijas ar speciālistiem, lai veidotu sižetus par citos medijos
nepubliskotām tēmām.

Laika periodā no 2012. gada aprīļa līdz decembrim interneta vietni www.spkc.gov.lv ir
apmeklējuši 39 347 viesi, no kuriem 23 652 bijuši atkārtoti apmeklējumi. Kopumā veikti
190 554 lapu skatījumi un 22 067 lejupielādes. Visbiežāk lapa apmeklēta no Latvijas
interneta adresēm – 25 023 reizes, ASV – 7 994, Apvienotās Karalistes – 4 088 un no
Krievijas – 1 629 reizes. Visvairāk apmeklētāju vietnē www.spkc.gov.lv nonākuši ar
tiešo pieeju (ievadot precīzu interneta vietnes adresi adrešu laukā) - 23 599. No
meklēšanas dzinējiem (piem., Google, Bing) Centra interneta vietnē nokļuvuši 10 135
apmeklētāji. No citām interneta vietnēm – 5613 (visvairāk no www.vmnvd.gov.lv;
www.vm.gov.lv,

kā

arī

www.mammamuntetiem.lv,

sociālo

mediju

www.draugiem.lv).

interneta

vietnēm

Apmeklētājs vidēji

www.delfi.lv,
vietnē

veic 5
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darbības, savukārt vidējais laiks, ko apmeklētājs pavada vietnē ir aptuveni 6 minūtes
(visvairāk

laika

vietnē

pavada

apmeklētājs

no

tiešās

ieejas).

Visaugstākais

www.spkc.gov.lv apmeklējumu skaits ir bijis novembra mēnesī (27. novembrī 570
apmeklējumu, 6. novembrī – 399). Šajā mēnesī publicētā informācija vietnē saistīta ar
HIV dienas aktivitātēm, tostarp informācijas par bezmaksas HIV testu saņemšanu, kā
arī informāciju par Pasaules Diabēta dienu un Eiropas antibiotiku dienu. Otrs augstākais
apmeklējumu skaits reģistrēts oktobra beigās/novembra sākumā, kas saistāms ar
interneta vietnē publicēto informāciju par saslimšanas gadījumiem ar krūts vēzi,
informāciju par Veselības ministrijā notiekošo preses konferenci par kampaņu "Pārbaudi
veselību, valsts maksā!", kā arī informāciju par Centra publiskoto Latvijas veselības
aprūpes statistikas gadagrāmatu.
Kopumā www.spkc.gov.lv apmeklējumu skaits gada otrajā pusē ir palielinājies,
saglabājot tendenci - darba dienās apmeklējumam palielinoties, salīdzinot ar nedēļas
nogalēm.
Aptuveni 95% no Centra interneta vietnes sadaļām kopš to izveidošanas brīža (2012.
gada aprīļa sākumā) tiek regulāri papildinātas un uzlabotas/mainītas atbilstoši
aktuālākajām tēmām sadaļas ietvaros.
Lai nodrošinātu aktuālās informācijas sniegšanu sabiedrībai, ar 2012. gada septembri
Centrs ir uzsācis informācijas ievietošanu vienā no populārākajiem sociālo mediju
portāliem Twitter. Centrā tika izveidots Twitter konts @SPKCentrs. Četru mēnešu laikā
kontā tika uzrakstīti 44 īsie ziņojumi un kontam sekoja 110 Twitter lietotāji.
2012. gadā Centra speciālisti ir turpinājuši aktīvi sadarboties ar nevalstisko sektoru.
Sagatavoti un sniegti organizācijām nepieciešamie dati un informācija. Rīkoti kopīgi
pasākumi sabiedrības informēšanai par tuberkulozes un seksuāli transmisīvo infekciju,
HIV/AIDS, vīrushepatītu izplatību un profilaksi, vakcinācijas nozīmi un atkarības vielu
lietošanas mazināšanu sabiedrībā. Turpināts kopīgs darbs vairākās darba grupās un
konsultatīvajās padomēs (Imunizācijas valsts padomes, HIV infekcijas, tuberkulozes un
seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisija) par
datu vākšanas un analīzes darba uzlabošanu, onkoloģijas, vakcinācijas un atkarību
slimību profilakses jautājumu risināšanu. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem rasta
iespēja piedalīties Centra organizētajās apmācībās un semināros, kā arī nodrošināta
Centra speciālistu dalība NVO sektora organizētajos pasākumus, kas stiprinājis
savstarpējas saprašanās un sadarbības principus.
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8. SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA 2013. GADA
PLĀNOTIE PASĀKUMI
2013. gadā plānots:
1. epidemioloģiskās drošības jomā
1.1. nodrošināt resursu optimizāciju, izvērtējot riskus infekciju slimību gadījumos, kas
tieši nerada draudus sabiedrības veselībai (vējbakas, Rota vīrusa infekcija,
gastroenterīti).
2. veselības nozares statistikas jomā
2.1. nodrošināt

atjaunotā

SSK-10

klasifikatora

ieviešanu,

kā

arī sagatavot

priekšlikumus statistiskas datu sniegšanas un apkopošanas kārtības, datu
plūsmu un satura izvērtēšanai un izmaiņām;
2.2. nodrošināt informācijas apkopošanu atbilstoši jaunajai narkoloģiskā pacienta
reģistrācijas kartei, organizēt 3 apmācību seminārus.
3. slimību profilakses jomā
3.1. sagatavot ieteikumus par tuberkulozes perēkļu apsekošanu, kontaktpersonu
apzināšanu, uzskaiti, informēšanu, izmeklēšanu un medicīnisko novērošanu,
informācijas apriti starp iesaistītajām iestādēm un speciālistiem, kā arī darba
rezultātu uzskaiti;
3.2. organizēt konferenci par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu
pašnāvībām;
3.3. veikt pētījumu par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību grūtnieču vidū.
4. no 2013. gada 1. janvāra veselības veicināšanas jomā
4.1. nodrošināt Sirds veselības gada ietvaros sabiedrības informēšanas kampaņu,
kuras laikā Latvijas iedzīvotāji tiks informēti par sirds un asinsvadu slimību riska
faktoriem, kurus var novērst, lietojot atbilstošu uzturu, kā arī par nepieciešamību
regulāri sekot līdzi saviem sirds veselības rādītājiem (asinsspiedienam,
holesterīna līmenim u.c.);
4.2. veikt

izglītojošus

pasākumus

dažādām

mērķa

grupām

par

veselības

veicināšanas jautājumiem, piemēram, jaunajiem vecākiem par bērna līdz divu
gadu vecumam veselību, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem par
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seksuāli reproduktīvās veselības tēmām, pusaudžiem par veselīga uztura
pamatprincipiem un enerģijas dzērienu lietošanas kaitīgo ietekmi uz organismu,
kā arī darbspējas vecuma iedzīvotājiem par fizisko aktivitāšu nozīmi un
pietiekama fizisko aktivitāšu līmeņa uzturēšanu ikdienā;
4.3. veidot Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu, tādējādi veicinot pašvaldību iesaisti
iedzīvotāju

veselības

veicināšanā,

kā

arī

Sabiedrības

veselības

pamatnostādnēs 2011. – 2017. gadam noteikto mērķu sasniegšanu.
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9. CENTRA KREDITORU SAISTĪBAS
Centra kreditoru saistības atspoguļotas tabulā Nr. 9.

Piezīmes
Nr.

Tabula Nr. 9 Centra kreditoru saistības
Uz 2012.
gada
beigām, LVL

1

2

3

4

5

(1. + 2.) Kreditori - kopā

-

72329

-

72329

1. Ilgtermiņa saistības

-

-

-

-

1.2. Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem

-

-

-

-

1.2. Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

-

-

-

-

2. Īstermiņa saistības

-

72329

-

72329

2.1. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem

1

4022

-

4022

2.2. Īstermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem

-

-

-

-

2.3. Īstermiņa uzkrātās saistības

2

66910

-

66910

2.4. Īstermiņa saistības par ārvalstu
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības
politiku instrumentu finansētajiem
pasākumiem

-

-

-

-

2.5. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

3

217

-

217

2.6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi

4

1180

-

1180

2.7. Pārējās īstermiņa saistības

-

-

-

-

PASĪVS

Uz 2012.
gada
sākumu, LVL

Izmaiņas
(+,-)

Kopējās kreditoru saistības uz 2012. gada beigām bija LVL 72328, t.sk.:


SIA „Salons ARKA” biroja mēbeļu iegāde LVL 2861; biroja preču iegāde;



LVL 1091; transportlīdzekļu uzturēšana LVL 32; iestāžu uzturēšanas materiāli
LVL 38;



telpu

noma

un

komunālie

pakalpojumi

2012.

gada

decembrī:

VSIA

„Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” LVL 2622, SIA „Veselības aprūpes
nekustamie īpašumi” LVL 2231; sakaru pakalpojumi par 2012. gada decembri
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LVL 744; informācijas sistēmas uzturēšana LVL 48; degviela LVL 113; pārējie
iestādes darbības nodrošināšanas izdevumi LVL 263; uzkrātās saistības
norēķiniem ar darbiniekiem: komandējumu izdevumi LVL 83; saimniecības
izdevumi LVL 17; atvaļinājuma rezerves aprēķins LVL 48 684; uzkrātās saistības
norēķiniem par sociālās apdrošināšanas maksājumiem LVL 11 638; citas
saistības ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtu
„BIOR”, Latgales Centrālā bibliotēku, Liepājas sabiedrisko transportu un Liepājas
pilsētas pašvaldības aģentūru – LVL 467;


norēķini par darba samaksu kārtēja mēnesī LVL 211, norēķini ar arodbiedrību
LVL 6;



iedzīvotāju ienākuma nodoklis: Valsts kase LVL 56; Rīgas domes finanšu
departaments LVL 767; darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas
LVL 112; darba dēvēja sociālās apdrošināšanas iemaksas LVL 245.
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PIELIKUMI
1. pielikums
Slimību profilakses un kontroles centra struktūrshēma no 2012. gada 1. aprīļa
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2. pielikums
Slimību profilakses un kontroles centra struktūrshēma no 2012. gada 3. septembra
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