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LFB Farmaceitiskās aprūpes stratēģiskās padomes nolikums
I Vispārīgie jautājumi
1. Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) Farmaceitiskās aprūpes stratēģiskās padomes
nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka LFB Farmaceitiskās aprūpes stratēģiskās padomes
(turpmāk – Padome) mērķi, tiesisko statusu, funkcijas, uzdevumus, tiesības, sastāvu, izveidošanas
kārtību un darba organizāciju.
2. Padomes darbības mērķis ir sekmēt profesionālas, inovatīvas, kvalitatīvas, uz aptiekas klientu
vajadzībām orientētas farmaceitiskās aprūpes sistēmas izveidi, uzturēšanu, attīstību un pārraudzību
Latvijā.
3. Padome ir Latvijas Farmaceitu biedrības konsultatīva un koordinējoša institūcija, kas ir LFB
struktūrvienība.
II Padomes funkcija, pienākumi un tiesības
4. Padomes funkcijas ir piedalīties farmaceitiskās aprūpes sistēmas veidošanā, attīstīšanā un
īstenošanā.
5. Padomei ir sekojoši uzdevumi:
5.1. sniegt konsultācijas un rekomendācijas LFB valdei un prezidentam par visiem jautājumiem,
kas saistīti ar farmaceitu profesionālās darbības saturu un kvalitāti, gan pēc LFB valdes vai
prezidenta lūguma, gan pēc Padomes ierosmes;
5.2. pārraudzīt LFB Farmaceitiskās aprūpes standartu un kvalitātes indikatoru, kā arī citu
farmaceitu profesionālās darbības standartu un vadlīniju izstrādi, attīstību, aktualizēšanu un
īstenošanu;
5.3. pārraudzīt kvalitātes sistēmu īstenošanu aptiekās, kā arī sekmēt priekšnosacījumus kvalitātes
indikatoru izvērtēšanai aptiekās;
5.4. izvērtēt un sniegt atzinumus par LFB Farmaceitiskās aprūpes darba grupas priekšlikumiem
un projektiem.
6. Padomei ir tiesības:
6.1. saņemt informāciju, kas nepieciešama padomes funkciju un pienākumu izpildei;
6.2. pēc vajadzības piesaistīt noteiktu profesionālās darbības jomu ekspertus, kas nav Padomes
sastāvā;
6.3. izstrādāt un sniegt priekšlikumus LFB valdei, LFB prezidentam, LFB Farmaceitiskās aprūpes
darba grupai par aktuāliem farmaceitiskās aprūpes jautājumiem;
6.4. pieprasīt skaidrojumus LFB Farmaceitiskās aprūpes darba grupai par tās izstrādātajiem
dokumentiem, sniegt atzinumus par tiem;
6.5. iesniegt priekšlikumus LFB prezidentam par Padomes sastāva izmaiņām;
6.6. ierosināt sasaukt Padomes sēdes, norādot laiku un vietu.
III Padomes sastāvs un izveidošanas kārtība
7. Padomes sastāvu ar rīkojumu apstiprina LFB prezidents.
8. Padomes sastāvā ir 9 Padomes locekļi, no tiem ne vairāk kā 2 pārstāvji no Veselības ministrijas
vai Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestādēm.
9. Padomes locekļi, atklāti balsojot, no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju.
10. Padomes locekļus atceļ ar LFB prezidenta rīkojumu:
10.1.Padomes loceklim bez attaisnojoša iemesla vairāk kā divas reizes pēc kārtas nepiedaloties
Padomes darbā vai nepildot Padomes locekļa pienākumus citu iemeslu dēļ;
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10.2.Padomes loceklim iesniedzot iesniegumu LFB prezidentam par atteikšanos no dalības
Padomē;
10.3.citos gadījumos pēc LFB prezidenta ieskatiem.
11. Padomes locekļi izpilda savus pienākumus bez atlīdzības.
12. Padomes darbā ar padomdevēju tiesībām var pieaicināt ekspertus vai speciālistus.
IV Padomes darba organizācija
13. Padomi pēc vajadzības sasauc Padomes priekšsēdētājs vai LFB prezidents. Padomes sasaukšanu
var ierosināt arī LFB valde vai LFB Farmaceitiskās aprūpes darba grupa ne retāk kā vienu reizi
pusgadā.
14. Visu ar Padomes lietvedību saistīto darbu nodrošina LFB birojs.
15. Citus ar Padomes darbības organizāciju saistītus jautājumus nosaka pati Padome.
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