Valsts katastrofu medicīnas plāns
Pielikums Nr. 18

Katastrofu medicīnas sistēmu reglamentējošie dokumenti
1. Likumi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Ārstniecības likums;
Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā;
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums;
Epidemioloģiskās drošības likums;
Farmācijas likums;
Likums „Par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas valdību un Sabiedroto
spēku Augstāko virspavēlniecību Eiropā par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas operāciju/mācību īstenošanai”;
Likums „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas
Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un
reaģēšanas jomā”;
Mobilizācijas likums;
Nacionālo bruņoto spēku likums;
Nacionālās drošības likums
Likums „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli’’;
Pacientu tiesību likums;
Par valsts noslēpumu;
Par policiju;
Patvēruma likums;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
Valsts materiālo rezervju likums;
Veselības aprūpes finansēšanas likums.

2. Ministru Kabineta noteikumi, rīkojumi, instrukcijas
1) MK 2018. gada 29. maija noteikumi Nr. 299 „ Noteikumi par meklēšanu un glābšanu
jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā
jūras un aviācijas nelaimes gadījumā”
2) MK 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 721 „Humānās palīdzības saņemšanas un
sniegšanas kārtība’’;
3) MK 2017. gada 7. novembra noteikumi Nr. 658 „ Noteikumi par civilās aizsardzības
plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”;
4) MK 2017. gada 26. septembra noteikumi Nr. 582 „Noteikumi par pašvaldību
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām’’;
5) MK 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338,,Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”;
6) MK 2017. gada 7.marta noteikumi Nr. 131 ”Noteikumi par juridiskās vai fiziskās
personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai
ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu
kompensācijas aprēķināšanas kārtību”;
7) MK 2013. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 47 „Farmakovigilances kārtība”;
8) MK 2012.gada 11.decembra noteikumi Nr.839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras
nolikums”
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9) MK 2012.gada 4.jūlija rīkojums Nr.312 „Par pasākumu plānu institūciju saskaņotai
rīcībai saistībā ar patvēruma meklētāju iespējamo masveida ierašanos Latvijā no krīzes
skartām valstīm”;
10) MK 2012. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 241 „Slimību profilakses un kontroles centra
nolikums”;
11) MK 2012.gada 31.janvāra noteikumi Nr.90 „Kārtība, kādā veic uzraudzību un
informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki”;
12) MK 2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 948 „Katastrofu medicīnas sistēmas
organizēšanas noteikumi’’;
13) MK 2011.gada 13.decembra noteikumi Nr. 956 „Valsts operatīvās medicīniskās
komisijas nolikums”;
14) MK 2011. gada 1.novembra noteikumi Nr. 850 „Nacionālā veselības dienesta
nolikums”;
15) MK 2011. gada 9. augusta rīkojums Nr. 369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu”;
16) MK 2011.gada 18.janvāra noteikumi Nr.42 „Krīzes vadības padomes nolikums”;
17) MK 2010. gada 16. novembra noteikumi Nr. 1050 „Sabiedrības veselības aizsardzības
pasākumu veikšanas kārtība’’;
18) MK 2010. gada 5. oktobra noteikumi Nr. 946 „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie
spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo
situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos";
19) MK 2010. gada 3. augusta noteikumi Nr. 713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko
materiālu minimumu”;
20) MK 2010. gada 6.jūlija noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un
deratizācijas noteikumi”;
21) MK 2010. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā
Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un
īstenošanas kārtība”;
22) MK 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1480 „Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta nolikums”;
23) MK 2009.gada 1.jūlija rīkojums Nr.448 „Par valsts aģentūras ‘’Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” un Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras
likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” dibināšanu”
24) MK 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 341 „ Noteikumi par civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību’’;
25) MK 2008. gada 5. augusta instrukcija Nr. 12 „Instrukcija par atbildīgo institūciju
rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas
satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja
konstatētas terora akta pazīmes”;
26) MK 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums”
27) MK 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr. 877 „Valsts materiālo rezervju
glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un
norakstīšanas kārtība’’;
28) MK 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 417 „Par Starptautiskajiem veselības
aizsardzības noteikumiem”;
29) MK 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles
kārtība”;
30) MK 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 948 „Noteikumi par gripas
pretepidēmijas pasākumiem”;
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31) MK 2006. gada 31.oktobra noteikumi Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto
zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”;
32) MK 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 290 „Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un
drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu un kādā tiek pieņemts
lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā”;
33) MK 2006. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 74 „Latvijas civilo ekspertu dalības
starptautisko organizāciju vadītajās starptautiskajās civilajās misijās konsultatīvās padomes
nolikums’’;
34) MK 2005. gada 20. decembra noteikumi Nr. 966 „Noteikumi par mobilizējamo civilās
aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu”;
35) MK 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 873 „Noteikumi par mobilizācijas
pieprasījumiem”;
36) MK 2005. gada 8. novembra noteikumi Nr. 837 „Noteikumi par mobilizācijas
gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām”;
37) MK 2005. gada 20. septembra noteikumi Nr. 714 „Noteikumi par mobilizācijas
plāniem’’;
38) MK 2005. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 547 „Noteikumi par atliktajām piegādēm”;
39) MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par neatliekamās
medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu
nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā”;
40) MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.413,,Kārtība, kādā veicama personu obligātā
medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana
infekcijas slimību gadījumos”;
41) MK 2005. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija
dienesta vajadzībām”;
42) MK 2004. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts”;
43) MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 286 „Veselības ministrijas nolikums”;
44) MK 2004. gada 6. janvāra noteikumi Nr. 21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas, ES un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības
noteikumi”;
45) MK 1999. gada 5. janvāra noteikumi Nr. 7 „Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”.
Klasificētie dokumenti:
46) MK 2017. gada 13. decembra rīkojums Nr. 754 “Par Rīcības plānu sauszemes objektu
apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Objekts")”;
47) MK 2017. gada 13. decembra rīkojums Nr. 755 “Par Rīcības plānu civilās aviācijas
gaisa kuģu un objektu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Lidmašīna")”;
48) MK 2017. gada 13. decembra rīkojums Nr. 756 “Par Rīcības plānu kuģu, ostu un ostas
iekārtu apdraudējumu gadījumā (Pretterorisma plāns "Kuģis")”;
49) MK 2006.gada 26.jūnija rīkojums Nr. 474 „Uzņēmējvalsts atbalsta plāns’’ - dienesta
vajadzībām;
50) MK 2008. gada 22. aprīlis rīkojums Nr. 219 “Par Nacionālo pretterorisma plānu”;
51) NMP dienesta atbalsta plāni Nacionālajam pretterorisma plānam („Objekts’’,
„Lidmašīna’’, „Kuģis’’ – dienesta vajadzībām).
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3. Latvijas Republikas noslēgtie starpvaldību līgumi par sadarbību
ārkārtas situācijās
1)
Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgums par sadarbību civilo
ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā (spēkā esošs 01.12.2014);
2)
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par
sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (spēkā esošs 29.07.2011);
3)
Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanās par
sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā (spēkā esošs 02.08.2011);
4)
Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par
sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidācijas jomā (spēkā esošs 13.04.2009);
5)
Latvijas Republikas valdības un Ukrainu ministru kabineta līgums par sadarbību
katastrofu novēršana un to seku likvidēšanas jomā (spēkā esošs 08.08.2008);
6)
Latvijas Republikas valdības un Ungārijas Republikas valdības līgums par sadarbību
un savstarpējo palīdzību katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos (spēkā
esošs 21.08.2004);
7)
Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par
sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku
likvidēšanā (spēkā esošs 01.06.2004);
8)
Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par sadarbību
ārkārtēju situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā (spēkā esošs 05.01.2003);
9)
Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpējo
palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos (spēkā esošs
02.01.2002);
10) Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanās par
savstarpējo palīdzību katastrofu gadījumos (spēkā esošs 04.06.2001).
4. Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Savienības dokumenti
1)
Pasaules Veselības organizācijas 2005.gada 23. maija Starptautiskie veselības
aizsardzības noteikumi (International Health Regulations (IHR));
2)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra lēmums Nr. 1313/2013/ES
par Savienības civilās aizsardzības mehānismu;
3)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra lēmums Nr. 1082/2013/ES
par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ lēmumu Nr.
2119/98/EK;
4)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija Direktīva 2013/33/ES, kas
nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai
(pārstrādātā versija);
5)
Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūnija īstenošanas Regula Nr. 520/2012/ES par
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 726/2004/EK un Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvā 2001/83/EK noteikto farmakovigilances darbību izpildi;
6)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 15. decembra Regula Nr. 1235/2010/ES,
ar kuru attiecībā uz cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilanci groza Regulu Nr.
726/2004/EK, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un
uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulu Nr.
1394/2007/EK par uzlabotas terapijas zālēm;
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7)
Eiropas Komisijas Veselības un Patērētāju Ģenerāldirektorāta 2009.gada 1.decembra
Tehniskās vadlīnijas par vispārējās gatavības plānošanu sabiedrības veselības ārkārtas
situācijām.
8)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula Nr. 1394/2007/EK
par uzlabotas terapijas zālēm, un ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK un Regulu Nr.
726/2004/EK;
9)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21.aprīļa Regula Nr. 851/2004/EK par
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru;
10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula Nr. 726/2004/EK, ar
ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas
procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;
11) Eiropas Parlamenta un Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/105/EEK par
to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas un to
iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās.
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