
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARKOLO ĂIJAS  VALSTS  AĂENTŪRAS 
2005.GADA  PUBLISKAIS  PĀRSKATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 2006 
 



 2 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

Nr.p.k. Nosaukums Lpp. 
 Narkoloăijas valsts aăentūras galvenie attīstības virzieni un sasniegtie 

rezultāti 2005.gadā 
 

3 
1. NVA izveidošanas mērėi 5 
2. NVA funkcijas un uzdevumi 5 
3. NVA juridiskais statuss un struktūra 5 
4. NVA darbības un attīstības stratēăijā 2004.-2006.g., Pārvaldes līgumā un 

ikgadējā darbības plānā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpilde 
   

6 
4.1. Vienotas informācijas sistēmas par narkotikām un narkomāniju veidošana 

atbilstoši EMCDDA prasībām un nacionālajām vajadzībām  
 

6 
4.2. Vienotas alkohola informācijas sistēmas veidošana atbilstoši 

starptautiskajām prasībām un nacionālajām vajadzībām 
 

7 
4.3. Vienotas tabakas informācijas sistēmas veidošana atbilstoši 

starptautiskajām prasībām un nacionālajām vajadzībām 
 

8 
4.4. Narkotiku, alkohola, tabakas un citu atkarību samazināšanas valsts 

programmu realizācija pieprasījuma samazināšanas jomā 
8 

4.5. Sadarbība ar starptautiskām, valsts, pašvaldības un nevalstiskām 
organizācijām 

8 

4.6. Ārstniecības iestādēs ārstējošos narkoloăisko pacientu uzskaite un šo datu 
analīzes (ārstniecības pieprasījuma indikators) nodrošināšana valstī 

 
9 

4.7. Mērėauditorijas informēšana par atkarību izraisošo vielu lietošanas  
problēmām 

 
9 

4.8. Narkoloăisko slimnieku diagnostikas, ārstēšanas un   narkoloăisko 
slimnieku ārstēšanas sistēmas pilnveidošanas nodrošināšana valstī 

 
9 

4.9.  Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīzes 
nodrošināšana valstī 

 
11 

4.10. Ārstu rezidentu (narkologu, psihiatru, infektologu, ăimenes ārstu) 
izglītošana narkoloăijas jautājumos un citu speciālistu zināšanu 
paaugstināšana par atkarību izraisošo vielu lietošanas problēmām un to 
risināšanu 

 
 
 

11 
4.11. Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalitātes un iestādes administrēšanas 

uzlabošanai 
 

12 
4.12. Pasākumi, kas veikti vadības audita un iekšējās kontroles ieteikumu 

realizācijai 
 

12 
4.13. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 12 
4.14. Informācijas tehnoloăiju attīstība 12 
4.15. Aăentūras darbības rezultāti 13 
4.16. Budžeta informācija 15 
4.17. Plāni 2006.gadam 20 

 
 
 
    
 
 
 
 
 



 3 

Narkoloăijas valsts aăentūras  
galvenie attīstības virzieni un sasniegtie rezultāti 2005.gadā 

 
 Narkoloăijas valsts aăentūra (turpmāk – NVA) 2005.g. publiskajā pārskatā (turpmāk – 
Pārskats) sniegta informācija par NVA darbību 2005.g., tās galvenajiem uzdevumiem, to 
īstenošanas rezultātiem un finanšu līdzekĜu izlietojumu. 
 Pārskatā NVA darbība atspoguĜota atbilstoši NVA darbības un attīstības stratēăijā 
(turpmāk – Stratēăija) noteiktajiem mērėiem un ikgadējam darbības plānam. 
 NVA 2005.g. darbības plāns (turpmāk – Plāns) ir izpildīts piešėirtā finansējuma ietvaros. 
 Pārskata periodā nodrošināts valstī narkotiku lietošanas un radīto seku monitorings, 
sagatavojot Nacionālo ziĦojumu par narkotikām un narkomānijas situāciju valstī atbilstoši 
EMCDDA* prasībām. 
 Narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas pasākumu un programmu 
novērtēšanas sistēmu nebija iespējams izveidot, jo EMCDDA ekspertu grupa izstrādā  vienotu 
modeli profilakses darba izvērtēšanai visām dalībvalstīm, kā arī  Narkotisko un psihotropo vielu 
atkarības un izplatības ierobežošanas un kontroles valsts programma  2005.g. – 2008.g. tika 
pieĦemta Ministru kabinetā tikai 2005.gada 17.augustā. Narkotiku informācijas sistēmas un 
monitoringa nodaĜas darbs pozitīvi novērtēts EMCDDA vadības darba grupas vizītē. 
 Ir uzsākta tabakas un smēėēšanas informācijas un uzraudzības centra veidošana, 
izstrādājot projekta pieteikumu ES programmas „Pārejas līdzekĜi administratīvās spējas 
stiprināšanai” par tabakas informācijas sistēmas veidošanu. 

SaskaĦā ar NVA 2004.g. darbības plānu realizēts alkohola un tā lietošanas radīto seku 
monitorings, izdota ikgadējā statistikas gadagrāmata „Alkoholisma, narkomānijas un smēėēšanas 
izplatība un sekas”. 

Sagatavots Nacionālais ziĦojums EK** par alkohola politiku valstī. 
SaskaĦā ar NVA 2004.g. darbības plānu sniegti atzinumi Veselības ministrijai par 

normatīvo aktu projektiem, izstrādāti priekšlikumi jauniem normatīviem aktiem. 
Realizējot Stratēăijā un Plānā paredzētās aktivitātes, nodrošināta narkoloăisko iestāžu 

metodiskā uzraudzība, izstrādātas un apstiprinātas ārstēšanas tehnoloăijas un ārstēšanas 
vadlīnijas. 
 Atbilstoši Stratēăijā un Plānā paredzētajiem rezultatīviem rādītājiem, nodrošināta 
narkoloăisko pacientu diagnostika, ambulatorā un stacionārā ārstēšana. 
 Atbilstoši pacientu pieprasījumam, sniegti publiskie pakalpojumi narkoloăiskā dienas 
stacionārā, sagatavoti ārsta – narkologa un pirmstermiĦa veselības komisijas atzinumi, veiktas 
alkohola, narkotisko un psihotropo reibumu ekspertīzes un nodrošinātas ėīmiski toksikoloăiskās 
analīzes. NVA darbs pozitīvi novērtēts saĦemtajās pacientu atsauksmēs. 
 Institucionālās stiprināšanas jomā veikts darbs pie investīciju programmu realizācijas, 
veicot kapitālos remontus Aptiekas ielā 7/9, kā arī veikti remonti NVA ēkās Dārza 4 un 
HospitāĜu 55. 
 Izveidota NVA iekšējā audita nodaĜa un izstrādāti un pilnveidoti iekšējie normatīvie akti. 
Nodrošināta sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem, sniedzot informāciju par aktuāliem narkoloăijas 
jautājumiem. Pārveidots NVA mājas lapas dizains, veikta regulāra tās aktualizācija. 
 2005.gadā tika ieguldīti l īdzekĜi gan tehnoloăijās, gan telpu remontos, kā rezultātā tika 
uzlaboti apstākĜi aăentūras funkciju veikšanai, t.sk. ārstniecisko pakalpojumu sniegšanai, 
paaugstinot arī šo pakalpojumu kvalitāti un līdz ar to arī aăentūras konkurētspēju. Investējot 
līdzekĜus ēkā Aptiekas ielā 7/9 un turpinot tās rekonstrukciju, tika sniegts ieguldījums 
kultūrvēsturiskas ēkas saglabāšanā. 
______ 
* EMCDDA – Eiropas narkotiku un narkomānijas monitoringa centrs  
** EK – Eiropas Komisija 
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Lai konstatētu esošo situāciju informācijas sistēmu jomā un noteiktu turpmākās darbības 
to attīstībā, 2005.gadā tika veikts šo sistēmu audits. Projekta gaitā tika izstrādāta aăentūras 
funkciju hierarhija, identificēti galvenie darba procesi un būtiskākās problēmas, kā arī noteiktas 
galvenās prioritātes informācijas sistēmu ieviešanā. 
 Kopumā vērtējot 2005.gadā paveikto, jāatzīmē, ka NVA atbilstoši Stratēăijai un Plānam, 
tās rīcībā esošo finanšu resursu ietvaros, ir turpinājusi iepriekšējos gados uzsāktos darbus un 
aizsākusi jaunas nozīmīgas aktivitātes. 
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1. NVA izveidošanas mērėi   
NVA ir Veselības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kura izveidota 2004.gada 

01. februārī ar Ministru kabineta  10.12.2003. rīkojumu Nr.757 „Par bezpeĜĦas organizācijas 
valsts uzĦēmuma „Narkoloăijas centrs” reorganizāciju un Narkoloăijas valsts aăentūras 
izveidošanu”, lai sniegtu valsts pārvaldes institūcijām informatīvu atbalstu, bet Veselības 
ministrijai – metodisku un organizatorisku atbalstu atkarību izraisošu vielu izplatības un 
lietošanas samazināšanas politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī ārstniecisko palīdzību atkarības 
slimniekiem. 

 
2. NVA funkcijas un uzdevumi 
Aăentūras funkcijas: 

• veidot un attīstīt narkotiku, alkohola un tabakas nacionālo starpnozaru informācijas un 
monitoringa sistēmu un koordinēt tās darbību; 

• vadīt narkotiku, alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas samazināšanas valsts 
programmu īstenošanu; 

• veikt narkotisko, psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzi; 
• izstrādāt metodiskos ieteikumus atkarības slimnieku ārstēšanā, kā arī attiecīgo slimību 

diagnostikā; 
• sniegt ambulatoro un stacionāro narkoloăisko palīdzību;  
• veikt Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, 

nacionālā references centra funkcijas un nacionālā mezgla funkcijas Eiropas narkotiku 
informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox). 

 
Aăentūras uzdevumi: 

• piedalīties agrīnā narkotiku brīdinājuma sistēmas izveidē un darbībā; 
• organizēt un vadīt atkarību izraisošo vielu informācijas sistēmas darbību; 
• organizēt mācības informācijas apkopošanā un novērtēšanā par atkarības vielām, kā arī citos 

aăentūras kompetencē esošajos jautājumos; 
• atbilstoši kompetencei nodrošināt starptautisko līgumu izpildi narkotiku, alkohola un citu 

atkarību izraisošo vielu izplatības mazināšanā; 
• nekavējoties un bez maksas sniegt visu informāciju, ko aăentūra saĦem, pildot Eiropas 

Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā 
references centra un nacionālā mezgla funkcijas Narkotiku kontroles un narkomānijas 
ierobežošanas koordinācijas padomei; 

• metodiski vadīt pētniecības darbu atkarības jomā. 
 
3. NVA juridiskais statuss un struktūra      
NVA darbību reglamentē Publisko aăentūru likums; Valsts pārvaldes likums, 

Ārstniecības likums, 27.04.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.430 „Narkoloăijas valsts 
aăentūras nolikums”, 15.112005. Ministru kabineta noteikumi Nr.864 „Narkoloăijas valsts 
aăentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, 15.11.2004. Veselības ministrijas 
rīkojums Nr.241 „Par valsts aăentūras „Narkoloăijas valsts aăentūra” darbības un attīstības 
stratēăiju 2004.-2006.g.”, 25.11.2005. noslēgtais Pārvaldes līgums un ikgadējais NVA darbības 
plāns. 
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SaskaĦā ar Veselības ministrijas 14.05.2005. saskaĦoto Reglamentu, ir sekojoša struktūru 
shēma:

 
 
 
4. NVA darbības un attīstības stratēăij ā 2004.-2006.g., Pārvaldes līgumā un 

ikgadējā darbības plānā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpilde: 
 
4.1. Vienotas informācijas sistēmas par narkotikām un narkomāniju veidošana 

atbilstoši EMCDDA prasībām un nacionālajām vajadzībām. 
• Nodrošināta piecu epidemioloăisko indikatoru savākšana un analīze: 
• Izveidotas tematiskas grupas par informācijas vākšanu, apkopošanu, kurām paredzēts 

veicināt starpinstitūciju sadarbību informācijas apmaiĦai; 
• Apkopota un sagatavota informācija par infekciju slimību izplatību injicējamo narkotiku 

lietotāju vidū; 
• Izstrādātas izmaiĦas „No narkoloăiskā stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte” atbilstoši 

EMCDDA prasībām; 
• Sagatavots pārskats par kanabis lietošanu un tā radītām sekām Latvijā; 

Direktors 

Direktora vietnieks medicīnas 
jautājumos 

Personāla inspektors Direktora vietnieks 
finanšu jautājumos 
 

Jurists Grāmatvedības nodaĜa Stacionāra nodaĜas: 

Biroja vadītājs Saimniecības nodaĜa 
UzĦemšanas nodaĜa 

1.nodaĜa (motivācijas) 

2.nodaĜa 

3.nodaĜa 

4.nodaĜa (Minesotas)  

Ambulatori konsultatīvā nodaĜa 

Iekšējā audita nodaĜa 

Alkohola, narkotisko un psihotropo 
vielu reibuma ekspertīzes nodaĜa 

Ėīmiski toksikoloăiskā laboratorija 
 

Narkotiku informācijas sistēmas un 
monitoringa nodaĜa 

Maksas pakalpojumu nodaĜas: 

Dārza iela 4 Aptiekas iela 7/9 

Organizatoriski metodiskā nodaĜa 

Informācijas apstrādes un analīzes 
nodaĜa 
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• Veikta datu savākšana, uzkrāšana un analīze par noziedzīgo nodarījumu izplatību, kas saistīti 
ar narkotikām. 

• Dalība Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) un citu ārvalstu 
institūciju organizētajos pasākumos: 

- EMCDDA valdes un zinātniskās komisijas sēdes; 
- Nacionālo fokālo punktu vadītāju sanāksmes; 
- Epidemioloăisko indikatoru (problemātiska narkotiku lietošana; ar narkotikām saistīto 

nāves gadījumu un infekciju slimību izplatība; ārstniecības pieprasījums;  narkotiku 
lietošana sabiedrībā kopumā) sanāksmes; 

- Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām (ESPAD) 
plānošanas sanāksmes; 

- Kanabis lietošanas izplatības publikācijas sagatavošanas sanāksme; 
- Narkomānijas profilakses un novērtēšanas avotu instrumentu izstrādes sanāksme; 
- Sanāksme  saistībā ar narkotiku lietošanas Ĝaunuma samazināšanu; 
- Eiropas konference par narkotikām un infekcijas cietumos, kā arī ar narkotikām saistīto 

nāves gadījumu izplatība. 
 

• Organizēta EMCDDA direktora Wolfganga Götz un valdes priekšsēdētāja Marsela Reimena 
vizīte Latvijā; 

• Organizēta epidemioloăisko indikatoru ieviešanā iesaistīto ekspertu apmācība; 
• Sagatavota Latvijas narkotiku informācijas un uzraudzības gada programma; 
• Sagatavots Nacionālais ziĦojums par narkotikām un narkomānijas situāciju valstī atbilstoši 

EMCDDA prasībām; 
• Sagatavota un izdota publikācija par ESPAD* 2003 pētījuma rezultātiem, notikusi preses 

konference publikācijas prezentēšanai. Pētījums izplatīts bibliotēkām u.c. organizācijām; 
• Narkotiku piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanas pasākumu sistēmu nebija iespējams 

izstrādāt, jo EMCDDA grupa izstrādā vienotu modeli pasākumu izvērtēšanai, profilaksei 
visām dalībvalstīm, kā arī Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un izplatības 
ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005.-2008.g. tika pieĦemta Ministru kabinetā 
tikai  17.08.2005.; 

• Nav ievietoti projekti EDDRA** datu bāzē, jo valstī netiek realizēti atbilstoši EDDRA 
prasībām  ilgstoši noritoši,  ekspertu novērtēti, jauni projekti; 

• Papildināta ELDD*** datu bāze ar jauniem likumdošanas aktiem; 
• Uzsākta narkotiku lietotāju datu bāžu salīdzināšana un analīze, apgūstot jaunas datu bāzes 

(alkohola, narkotisko reibumu ekspertīzes dati). 
 
4.2. Vienotas alkohola informācijas sistēmas veidošana atbilstoši starptautiskajām 

prasībām un nacionālajām vajadzībām: 
• Organizēta ES eksperta Pītera Andersona un Eurocare goda sekretāra Dereka Rutherforda 

vizīte Latvijā par alkohola politikas jautājumiem; 
• Nodrošināta dalība Eurocare sadarbības projektā „Alkohola politika Eiropā”, piedaloties 

projekta organizētajās sanāksmēs un sagatavojot  Nacionālo ziĦojumu Eiropas kopienai par 
alkohola politiku valstī un nodrošinot piedalīšanos semināros; 

• Uzsākta procesuālās kārtības izstrāde starpresoru informācijas apmaiĦai par alkohola un tā 
lietošanas radītām sekām, kā arī alkohola un tā lietošanas radīto seku informācijas sistēmas 
vadlīniju izstrādi; 

_____________ 
* ESPAD - Eiropas skolu aptauja par narkotiku, alkohola u.c. atkarību izraisošo vielu lietošanu 
** EDDRA – Datu bāze par narkotiku pieprasījuma mazināšanas aktivitātēm  
*** ELDD – Eiropas likumdošanas datu bāze par narkotikām 
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• Nodrošināta dalība un nozīmēto mērėu izpilde EK projektā „Enforcement of national laws 

and self regulation on advertining and marketing of alcohol”, pētot un analizējot nacionālo 
likumdošanu alkohola tirdzniecības un reklāmas jomā, kā arī alkohola reklāmas praktiskos 
piemērus valstī, kā arī piedaloties apmācības semināros;  

• Nodrošināta dalība PVO organizētajās konferencēs kā Nacionālajam sadarbības partnerim 
alkohola politikas jautājumos; 

• Piedalīšanās EK darba grupas „Alkohols un veselība” sanāksmēs Luksemburgā. 
 
4.3. Vienotas tabakas informācijas sistēmas veidošana atbilstoši starptautiskajām 

prasībām un nacionālajām vajadzībām: 
• Uzsākta vadlīniju izstrāde tabakas monitoringam, kā arī izstrādāts projekta pieteikums ES 

programmas „Pārejas līdzekĜi administratīvās spējas stiprināšanai” par tabakas informācijas 
sistēmas veidošanu. 

 
4.4. Narkotiku, alkohola, tabakas un citu atkarību samazināšanas valsts 

programmu realizācija pieprasījuma samazināšanas jomā 
- Nodrošināts Alkoholisma ierobežošanas padomes tehniskā sekretariāta darbs un dalība 

padomes sēdēs. 
- Apkopoti, analizēti un sniegti priekšlikumi Alkohola patēriĦa mazināšanai un 

alkoholisma ierobežošanas programmas 2005.-2008.g. izpildei. 
- Nodrošināta dalība Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas 

padomes darbībā un sniegta regulāra informācija. 
- Izstrādāti un sniegti priekšlikumi „Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un 

izplatības  ierobežošanas un kontroles valsts programmai 2005.-2008.g.”. 
- Nodrošināta darbība Tabakas uzraudzības valsts programmas 2005.-2010.g. izstrādē 

atbilstoši aăentūras kompetencei. 
- Piedalīšanās starpministriju smēėēšanas ierobežošanas komisijas darbā. 
 
4.5. Sadarbība ar starptautiskām, valsts, pašvaldības un nevalstiskām 

organizācijām 
- Dalība PVO organizētā sadarbības partneru sanāksmē Stokholmā (Zviedrijā) alkohola 

politikas jomā, kā arī sniegta informācija par situāciju Latvijā. 
- Dalība ES padomes Horizontālās darba grupas narkotiku jautājumos (HDG) sanāksmēs 

Briselē. 
- Dalība Lietuvas narkotiku kontroles departamenta un UNODC rīkotā starptautiskā 

forumā „Narkotiku kontrole Baltijas reăionā”. 
- Dalība ANO Narkotiku komisijas 48.sesijā Vīnē. 
- Piedalīšanās un uzstāšanās ZiemeĜu Ministru padomes Narkotiku apkarošanas 

programmas pieredzes apmaiĦas seminārā.  
- Piedalīšanās Rīgas Alkoholisma ierobežošanas komisijas darbā. 
- Piedalīšanās un uzstāšanās ZiemeĜu – Baltijas valstu seminārā „Alkohols – lietošana, 

Ĝaunums, politika”. 
- Piedalīšanās un uzstāšanās Rīgas domes Rīgas atkarību profilakses centra konsultatīvās 

koordinācijas padomes sēdēs. 
- Dalība seksuāli transmisīvo slimību un HIV infekcijas izplatības ierobežošanas 

koordinācijas komisijas sanāksmēs. 
-  Sadarbība ar Narkologu un Psihiatru asociācijām, izstrādājot  valsts programmas 

narkoloăijas nozares medicīniskās tehnoloăijas un ārstēšanas vadlīnijas. 
- Konsultatīvās padomes sēdēs tiek saskaĦoti aăentūras darbības plāni. 
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4.6. Ārstniecības iestādēs ārstējošos narkoloăisko pacientu uzskaites un šo datu 
analīzes (ārstniecības pieprasījuma indikators) nodrošināšana  valstī: 
• 2005.gadā Narkoloăisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reăistra datu 

bāzē ievadīta un apstrādāta informācija no 11400 pamatdokumentiem (reăistra karte, izmaiĦu 
taloni, noĦemšanas taloni).  

2005.gadā Narkoloăisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju reăistrā uzĦemtas 
4941 persona.  

2005.gadā Narkoloăisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju reăistrā ir 34296 
personas. 

• 2005.gadā No narkoloăiskā stacionāra izrakstīto (mirušo) pacientu datu bāzē ievadīta un 
apstrādāta informācija no 17342 pamatdokumentiem. 

• 2005.gadā valsts finansētajos narkoloăiskajos stacionāros ārstējušies 19848 pacienti  
uzturoties 1122444 gultudienas. 

• Sagatavota latviešu un angĜu valodā gadagrāmata „Alkoholisma, narkomānijas un 
smēėēšanas izplatība un sekas”. Grāmata pavairota un ir izplatīta bibliotēkās, valsts iestādēs 
un ievietota aăentūras mājas lapā. 

• Narkoloăijas nozares statistiskā pārskata „Par psihiskiem un uzvedības traucējumiem 
psihoaktīvo vielu lietošanas dēĜ” sagatavošana VSMTVA*. 

 
4.7. Mērėauditorijas inform ēšana par atkarību izraisošo vielu problēmām: 

• 2006.gadā turpināta sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem (ziĦu aăentūrām „LETA”, „BNS”, 
laikrakstiem „Diena”, „Neatkarīgā”, „Latvijas Avīze”, „Rīgas Balss” u.c., TV kanāliem LNT, 
Latvijas Televīzija, TV 3, TV 5, kā arī Latvijas Radio raidījumiem) un sabiedrībai sniegta 
informācija par atkarību izraisošo vielu lietošanas tendencēm, profilaksi un ārstēšanas 
iespējām. 

• Atjaunota, atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, NVA mājas lapa un pārveidots tās dizains, 
regulāri 1x mēnesī veikta tās aktualizācija. Vidēji 3 apmeklētājiem nedēĜā sniegtas atbildes. 

• Organizēta, sadarbībā ar Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju, preses 
konference, kurā tika prezentēti Latvijas Eiropas skolu aptaujas dati par alkoholu un 
narkotiskām vielām. 

• 2005.gada decembrī aăentūra organizēja informatīvo mēnesi – organizējot on–line diskusiju 
ar vecāko klašu skolēniem, kā arī sniedzot atbildes mājas lapā un pa informatīvo tālruni. 

• Netika organizēta preses konference par trankvilizatoru lietošanas tendencēm valstī, jo šo 
aktivitāti neatbalstīja Veselības ministrijas Farmācijas departaments, rekomendējot izstrādāt 
trankvilizatoru lietošanas vadlīnijas. 

• Izstrādāti un pavairoti seši dažādi informatīvi bukleti par ārstēšanas iespējām. 
• Publicēti divi raksti profesionālos medicīnas žurnālos. 
• Organizēta portālā „Delfi” interaktīvā diskusija par smēėēšanas kaitīgumu. 
 

4.8. Narkoloăisko slimnieku diagnostikas, ārstēšanas un narkoloăisko slimnieku 
ārstēšanas sistēmas pilnveidošana valstī : 
• Atkārtoti gada laikā sagatavoti priekšlikumi Veselības ministrijai, lai veiktu grozījumus 

29.02.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr.429 „Alkohola, narkotisko, psihotropo un 
toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”. 

• Sagatavoti priekšlikumi 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.175 „Recepšu veidlapu 
izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas noteikumi”. 

_____________ 
* VSMTVA - Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūra 



 10 

• Sagatavoti priekšlikumi 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.168 „Narkotisko un 
psihotropo vielu un zāĜu iepirkšanas, saĦemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un 
uzskaites kārtība zāĜu ražošanas uzĦēmumos, lieltirgotavās un aptiekās”. 

• Izstrādāts aăentūras reorganizācijas un „Narkoloăiskās palīdzības etapi” projekti. 
• Organizēts seminārs Rīgas bērnu somatiskajos stacionāros strādājošiem ārstiem un veiktas 

regulāras bērnu, kas stacionēti ar akūtiem traucējumiem atkarības vielu lietošanas dēĜ`, 
konsultācijas 7.pilsētas slimnīcā „GaiĜezers”, 1.pilsētas slimnīcā, VAS „Bērnu klīniskā 
universitātes slimnīca” Vienības gatvē un Juglas ielā. 

• Izstrādātas un apstiprinātas VSMTVA četras narkoloăijas nozares medicīniskās tehnoloăijas: 
1. AzartspēĜu un jauno tehnoloăiju atkarīgo pacientu ārstēšanas medicīniskā 

tehnoloăija. 
2. Motivāciju izstrādāšanas medicīniskā tehnoloăija. 
3. Narkoloăisko slimību recidīva novēršana, izmantojot psihoterapiju, suăestīvo 

terapiju un sensibilizējošus medikamentus, medicīniskā tehnoloăija. 
4. Buprenorfīna pielietošanas medicīniskā tehnoloăija opioīdu atkarīgo pacientu 

ārstēšanā. 
Medicīnisko pārbaužu alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes 
noteikšanas tehnoloăijas izstrāde pārcelta uz 2006.gadu, jo tikai 2005.gada 
decembrī tika apstiprināti jauni likumdošanas akti, kas kavēja pabeigt 
tehnoloăijas izstrādi. 

• Izstrādātas, iespiestas un izplatītas divas vadlīniju brošūras: 
- Narkoloăisko pacientu ārstēšanas vadlīnijas; 

                 - Tabakas atkarības ārstēšanas vadlīnijas. 
• Izstrādāti metodiski ieteikumi par bērnu, kuriem radušies veselības traucējumi atkarības vielu 

lietošanas dēĜ, konsultēšanu stacionāros. 
• Veiktas 11 izbraukuma konsultācijas valsts finansētajās narkoloăiskajās stacionārās un 

ambulatorās iestādēs, sastādot pārbaudes konsultatīvos aktus. 
• Noorganizēti trīs informatīvie semināri ambulatoro narkoloăisko kabinetu un narkoloăisko 

stacionāro iestāžu ārstiem. 
• Noorganizēts viens informatīvais seminārs narkoloăijas nozares medicīnas māsām par 

aktualitātēm narkoloăijā. 
• Izveidota subuteksa aizvietojošās terapijas programma ambulatori – konsultatīvajā nodaĜā, 

kurā ārstējas 38 pacienti. 
• Noorganizēta darba grupas tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamenta sociālā 

dienesta darbiniekiem. 
• Izstrādāta psihoterapeitiskā ārstēšanas programma „Personības attīstības un 

sociālpsiholoăiskā treniĦa seminārnodarbības” pusaudžu grupām. 
• Veikta ambulatori-konsultatīvās nodaĜas darba datorizācija, sniedzot ziĦas par pacienta 
ārstēšanu un slimības diagnozi ārstniecības personām, tiesībsargājošām institūcijām 
(izsniegtas 10 000 izziĦas). 

• Nav datorizēts uzĦemšanas nodaĜas dokumentu aprites darbs, jo veicot Informāciju sistēmu 
auditu 2005.gadā, kā prioritāte tika iezīmētas ANPREN un Ambulatori – konsultatīvās 
nodaĜas dokumentu aprites datorizācija. 

• Ir izstrādātas anketas stacionāra pacientu un Ambulatori – konsultatīvās nodaĜas pacientu 
ārstēšanai un uzsākta pacientu anketēšana. 

• Iesniegti VSMTVA priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam par stacionāro 
ārstniecības iestāžu novērtēšanu atbilstoši obligātajām prasībām. 

• Sniegti priekšlikumi Veselības ministrijai 06.07.2004. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.582 „Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekĜu vadītājiem un personām, kuras 
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vēlas iegūt transportlīdzekĜu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiĦa 
pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”. 

• Ambulatori – konsultatīvajā nodaĜā nodrošināta tabakas atkarīgo pacientu konsultācijas 47 
pacientiem. 

 
4.9. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ietekmes ekspertīzes nodrošināšana 

valstī: 
• Sagatavoti priekšlikumi Veselības ministrijai trīs jauniem Ministru kabineta noteikumu 

projektiem: 
- 11.01.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.15 „Kārtība, kādā nosakāma alkohola 

koncentrācija asinīs un izelpojamā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu 
apreibinošo vielu iespaids”; 

- 23.08.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.625 „Alkohola, narkotisko un 
psihotropo vielu ietekmes pārbaudes kārtība”; 

- 20.12.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.977 „Prasības mēraparātiem, ar 
kuriem nosaka alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā”. 

• Nodrošināts konfliktu komisijas darbs, sniedzot 90 ekspertu komisijas atzinumus alkohola, 
narkotiskās, psihotropās, toksiskās ietekmes noteikšanas strīdus gadījumos, kā arī 
nodrošināta piedalīšanās 30 tiesas sēdēs kā ekspertiem. 

• Izstrādāti elektroniskie dokumenti un programmatūra, lai nodrošinātu ANPREN nodaĜas 
elektroniskās datu bāzes veidošanu. Ieviesta elektroniska dokumentu aizpildīšana. 

• Izstrādāta apmācību programma ārstniecības personām, kuras veic alkohola, narkotisko vai 
citu apreibinošo vielu ekspertīzi. Organizēti 10 apmācību semināri rajonos, apmācot 311 
ārstus. 

• Organizēti semināri vidējam medicīnas personālam, apmācot 41 vidējo medicīnas 
darbinieku. 

• Nodrošināta jaunas aparatūras iegāde un pielietošana ANPREN Ėīmiski toksikoloăiskajā 
laboratorijā: ieviesta iepriekšējās proves veikšana ar jaunu imunoanalizatoru V-TWIN, 
uzsākts darbs ar divkanālu gāzes hromatogrāfu ar liesmas jonizācijas detektoru etilspirta 
noteikšanai biomateriāla paraugos. 

• Nodrošināta laboratorijas piedalīšanās salīdzinošās testēšanas (VTMEC) programmās. 
• Nodrošināta laboratorijas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties zinātniskās 

konferencēs un kursos. 
 

4.10. Ārstu rezidentu (narkologu, psihiatru, infektologu, ăimenes ārstu) izglītošana 
narkoloăijas jautājumos un citu speciālistu zināšanu paaugstināšana par atkarību izraisošo 
vielu lietošanas problēmām un to risināšanu: 
• Nodrošināta narkologa rezidenta apmācība. 
• Organizēti sadarbībā ar Narkologu asociāciju kvalifikācijas celšanas kursi „Psihoterapija 

narkologa praksē”. 
• Nolasītas piecas lekcijas Valsts policijas darbiniekiem par narkotisko un psihotropo vielu 

reibumu klīniskām pazīmēm. 
• Nolasītas lekcijas tiesu medicīnas ekspertiem, narkologiem, ăimenes ārstiem, infektologiem. 
• Organizēts vienas dienas apmācības seminārs militārā dienesta ārstiem. 
• Kopā ar PVO organizēti četri apmācības semināri 150 ăimenes ārstiem un iztulkota un 

iespiesta grāmata „Īsā intervence alkohola lietošanas samazināšanai riskantiem un kaitīgiem 
alkohola lietotājiem ăimenes ārsta praksē”, „Alkohola lietošanas traucējumu identifikācijas 
tests un tā lietošana”. 
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4.11. Pasākumi, kas veikti pakalpojumu kvalit ātes un iestādes administrēšanas 
uzlabošanai: 
• Pilnveidoti iestādes iekšējie normatīvie dokumenti – apstiprināts iestādes reglaments, 

struktūrvienību reglamenti, izstrādātas 15 iekšējās kārtības normatīvie dokumenti un 
nodrošināta to izpilde; 

• Izstrādāta lietvedības kārtība; 
• Pilnveidota personāla lietvedība, veicot darbinieku amatu aktualizāciju; 
• Nodrošināta iepirkumu juridiskā bāze  un plānota un organizēta iepirkumu procedūra; 
• Aktualizēti ārstniecības līgumi ar pacientiem; 
• Veikts ēkas Aptiekas ielā 7/9 kapitālais remonts maksas pakalpojumu nodaĜā, kosmētiskais 

remonts ēkās HospitāĜu ielā - 55 un Dārza ielā - 4. 
 

4.12. Pasākumi, kas veikti vadības audita un iekšējās kontroles ieteikumu 
realizācijai: 

2005.gadā audita nodaĜa veica piecus auditus: 
- Darba amata apraksti, nolikumi (reglamenti), personu lietas, to izstrādes un 

aktualizācijas kārtība. 
- Recepšu veidlapu uzskaite, izsniegšana, uzglabāšanas kontrole. 
- Medikamentu uzskaite, izsniegšana, uzglabāšanas kontrole. 
- Dokumentu reăistrācija un aprite, izpildes kontrole. 
- Medicīnisko pārbaužu veikšanas kārtība. 
 
Uz auditu ieteikumu un konstatējumu bāzes tiks pakāpeniski veidoti darbības efektivitāti 

nodrošinoši rīcību un procedūru apraksti, kurus varēs izmantot arī kā iestrādes attiecīgās 
kvalitātes sistēmas ieviešanai. 

Netika veikti pieci auditi, kas bija plānoti, jo nodaĜa nebija nokomplektēta ar 
darbiniekiem. 

 
4.13. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 
Sadarbībā ar Veselības statistikas un medicīnas tehnoloăiju valsts aăentūru iestādē tiek 

uzturēts un aktualizēts ārstu un māsu reăistrs.  
No 37 pamatdarbā strādājošiem narkologiem 35 ir ar atbilstošu narkologa specialitātes 

sertifikātu, bet no 37 pamatdarbā strādājošām narkoloăijas māsām 27 ir māsu specialitātes 
sertifikāts. 

Sertificēti ir arī visi 7 laboranti Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma 
ekspertīzes nodaĜas ėīmiski toksikoloăiskajā laboratorijā. 

Ir izstrādāti un regulāri aktualizēti darbinieku amata apraksti, kā arī veikta amatu 
vērtēšana.  

Uzsākta darbinieku novērtēšana. 
Veikta  darbinieku veselības apdrošināšana.  
Darbinieki nepārtraukti paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot seminārus, konferences, 

kursus republikā, kā arī ārzemēs. 
 
4.14. Informācijas tehnoloăiju att īstība: 

• Veikts iestādes informāciju sistēmu iekšējais audits; 
• Uzturētas: 

- aăentūras ambulatoro apmeklējumu datu bāze, 
- no stacionāra izrakstīto (mirušo) slimnieku datu bāze; 

• Izstrādāti elektroniskie dokumenti un uzsākta elektronisko dokumentu aprites ieviešana 
ANPREN; 
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• Uzsākta elektronikas datu bāzes veidošana par personām, kurām aăentūras ANPREN veikta 
ekspertīze. 

 
4.15. Aăentūras darbības rezultāti  
Salīdzinot rezultatīvo rādītāju izpildi pret plānoto, var redzēt, ka visi rādītāji, izĦemot 

laboratorijā veikto analīžu skaitu, ir izpildīti vai uzlaboti. 
 
 

Rezultatīvo rādītāju plāns un izpilde 2005.gadā 

Rezultatīvie rādītāji Plāns Izpilde 
Štata vienību skaits 248,5 248,5 
Atvērto gultu skaits 100 100 
Stacionārā ārstēto slimnieku skaits 4820 4848 
Gultas dienu skaits 29920 29687 
Vidējais ārstēšanas ilgums (dienās) 6,2 6,1 
Vidējais gultu noslogojums (dienās) 326,3 296,9 
Dienas stacionārā ārstēto slimnieku skaits 1460 1927 
Ambulatoro apmeklējumu skaits 61320 106809 
Laboratorijā veikto analīžu skaits 30800 30142 
Organizatoriski metodiskie pasākumi 160 198 
Narkotiku informācijas un monitoringa centra pasākumi 2 2 

 

 

Rezultatīvo rādītāju izpildes 2003.g., 2004.g. un 2005.g. salīdzinājums 

Rezultatīvie rādītāji (izvērsti)  2003 2004 2005 
Stacionārā ārstēto slimnieku skaits 4369 4622 4848 
Gultas dienu skaits 26521 29267 29687 
No valsts budžeta apmaksātie pakalpojumi 25143 27970 27991 
Alkohola psihozes un citas akūtas intoksikācijas un psihiski stāvokĜi 8656 8709 8690 
Smagas alkohola abstinences 10530 11093 11637 
Psihoaktīvu vielu (izĦemot alkoholu) abstinences 1529 2163 1964 
Pusaudžu detoksikācija pēc psihoaktīvu vielu lietošanas 105 132 64 
Alkohola motivācija 1021 1406 1413 
Narkomānu motivācija 378 566 440 
Pusaudžu motivācija 604 739 703 
Minesotas programma 2320 3162 3080 
Maksas pakalpojumi 1378 1297 1696 
Diennakts stacionārs HospitāĜu ielā 55 1378 1297 1696 
Dienas stacionārā ārstēto slimnieku skaits 2463 1515 1927 
Maksas pakalpojumi 2463 1515 1927 
Dienas stacionārs Aptiekas ielā 7/9 2286 1321 1697 
Dienas stacionārs Dārza ielā 4 177 194 230 
Ambulatoro apmeklējumu skaits 100399 167431 106809 
No valsts budžeta apmaksātie pakalpojumi 38305 40527 38264 
Ārsta narkologa aprūpes epizodes 6884 8102 9237 
Psihologa aprūpes epizodes 1137 1297 1101 
Metadona programmas apmeklējumi 19867 20501 18197 
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IzziĦas valsts un pašvaldības institūcijām 10417 10627 9729 
Maksas pakalpojumi 62094 126904 68545 
Ambulatorie pakalpojumi Aptiekas ielā 7/9 10187 3285 4191 
Ambulatorie pakalpojumi Dārza ielā 4 1642 1385 1514 
Ambulatorie pakalpojumi HospitāĜu ielā 55   1512 511 
Reăistra izziĦa 35516 106588 48103 
Ārsta narkologa atzinums 1417 1251 4561 
Specializētā medicīniskā komisija pirmstermiĦa veselības pārbaužu 
veikšanai 2215 2686 2315 
Mājas vizītes Aptiekas ielā 7/9 2     
Ekspertīzes 11115 10197 7350 
Laboratorij ā veikto analīžu skaits 30017 31041 30142 
Maksas pakalpojumi 30017 31041 30142 
Testēšana ar enzimatisko imūnmetodi 8632 10700 9422 
Ėīmiski toksikoloăiskā analīze 6232 6475 8567 
Alkohola noteikšana izelpojamā gaisā 11115 10386 8691 
Alkohola noteikšana bioloăiskās vidēs 4038 3480 3462 

 

 

• stacionārā ārstēto skaits ir pieaudzis no 4369 līdz 4848; 

Stacion ārā ārstēto slimnieku skaits 2003.-2005.
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• gultas dienu skaits ir pieaudzis no 26521 līdz 29687, tai skaitā no valsts budžeta 
apmaksāto – no 25143 līdz 27991 un maksas – no 1378 līdz 1696 (ar nelielu 
samazinājumu 2004.gadā – 1297); 
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• maksas dienas stacionārā ārstēto skaits, salīdzinot ar 2003.gadu, ir samazinājies no 2463 
līdz 1927, bet, salīdzinot ar 2004.gadu, ir pieaudzis no 1515 līdz 1927.  

 

Maksas pakalpojumu dienas stacion ārā ārstēto slimnieku skaits 2003.-2005.
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Svārstības šai rādītājā ir izskaidrojamas gan ar valsts apmaksāto ambulatoro pakalpojumu 
pieaugumu, gan arī ar konkurenci; 

• ambulatoro apmeklējumu skaits, salīdzinot ar 2003.gadu, ir pieaudzis no 100399 līdz 
106809, bet, salīdzinot ar 2004.gadu, ir samazinājies no 167431 līdz 106809.  

 

Ambulatoro apmekl ējumu skaits 2003.-2005.
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Svārstības šai rādītājā galvenokārt ir izskaidrojamas ar izziĦām no narkoloăisko 
slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reăistra, kas tika atceltas ar Ministra 
kabineta 26.07.2005. noteikumiem nr.545, ar kuriem tika izdarīti grozījumi Ministra kabineta 
06.07.2004. noteikumos nr.582 „Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekĜu 
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vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekĜu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par 
veselības pirmstermiĦa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”; 

• laboratorijā veikto analīžu skaits, salīdzinot ar 2003.gadu, ir pieaudzis no 30017 līdz 
30142, bet, salīdzinot ar 2004.gadu, ir samazinājies no 31041 līdz 30142.  

 

Laboratorij ā veikto anal īžu skaits 2003.-2005.
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Svārstības šai rādītājā galvenokārt ir izskaidrojamas ar lielākā Aăentūras Alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaĜas pasūtītāja – Valsts Policijas 
aktivitātēm. 

 

4.16. Budžeta informācija 

Aăentūras izdevumu segšanai 2005.gadā tika plānoti sekojoši finanšu resursi: 

 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Pārskata gadā 
Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā gadā  
(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 1189441 1493439 1383413 
1.1. dotācijas 583937 780686 780686 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 605504 677180 602727 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 35573 0 
2 Izdevumi 1165635 1493439 1412157 
2.1. uzturēšanas izdevumi 1120635 1431939 1339765 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 45000 61500 72392 

 

izmantojot vairākas budžeta apakšprogrammas: 
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• Veselības aprūpes valsts aăentūru finansēšana (0315) 

Pārskata gadā 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā 
gadā  

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 1150845 1394793 1305340 
1.1. dotācijas 560341 717613 717613 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 590504 677180 587727 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība       
2 Izdevumi 1127039 1394793 1334084 
2.1. uzturēšanas izdevumi 1097039 1364793 1304192 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 30000 30000 29892 

 

• Narkotiku uzraudz ības monitoringa fokālais punkts (0314) 

Pārskata gadā 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā 
gadā  

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 20576 71146 35573 
1.1. dotācijas 20576 35573 35573 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi       

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība   35573   
2 Izdevumi 20576 71146 35573 
2.1. uzturēšanas izdevumi 20576 67146 35573 
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem   4000   

 

• Narkoloăijas valsts aăentūras ēkas rekonstrukcija (0339) 

Pārskata gadā 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā 
gadā  

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai   27500 27500 
1.1. dotācijas   27500 27500 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi       

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība       
2 Izdevumi   27500 27500 
2.1. uzturēšanas izdevumi       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem   27500 27500 

 

Papildus minētajiem līdzekĜiem Aăentūra 2005.gadā saĦēma 15000 Ls no Privatizācijas 
aăentūras saskaĦā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.869 “Par līdzekĜu piešėiršanu veselības 
aprūpes infrastruktūras pilnveidošanai” ambulatorās palīdzības ārstnieciskā korpusa remontam. 
Kopējā projekta summa 2004.un 2005.gadam 30000 Ls. 



 18 

• Valsts īpašumu privatizācijas līdzekĜi Narkoloăijas valsts aăentūras ambulatorās 
palīdzības ārstnieciskā korpusa remontam 

Pārskata gadā 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā 
gadā  

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 15000   15000 
1.1. dotācijas       

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 15000   15000 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība       
2 Izdevumi 15000   15000 
2.1. uzturēšanas izdevumi       
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 15000   15000 

 

2005.gadā Aăentūra vairs netika finansēta, izmantojot apakšprogrammu: 

• Reăistru uztur ēšana (0308) 

Pārskata gadā 

Nr. 
p.k. 

Finanšu līdzekĜi 
  

Iepriekšējā 
gadā  

(faktiskā 
izpilde) 

apstiprināts 
likumā 

faktiskā 
izpilde 

1 Finanšu resursi izdevumu segšanai 3020     
1.1. dotācijas 3020     

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi       

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība       
2 Izdevumi 3020     
2.1. uzturēšanas izdevumi 3020     
2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem       

 

Faktiski Aăentūra plānoto budžeta dotāciju saĦēma atbilstoši apstiprinātajiem 
finansēšanas plāniem, bet savukārt plānotie pašu ieĦēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība netika 
izpildīti. 

Pašu ieĦēmumos (apakšprogramma – Veselības aprūpes valsts aăentūru finansēšana) tika 
iekasēti tikai 587727 Ls, kas ir par 89453 Ls (jeb 13 %) mazāk nekā plānots. 

Šī neizpilde ir saistīta ar: 
• Ministra kabineta 26.07.2005. noteikumiem nr.545, ar kuriem izdarīti grozījumi Ministra 

kabineta 06.07.2004. noteikumos nr.582 „Noteikumi par veselības pārbaudēm 
transportlīdzekĜu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekĜu vadītāju 
kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiĦa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”, 
atceĜot izziĦu no narkoloăisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts 
reăistra. Tā rezultātā Aăentūras ieĦēmumi mēnesī samazinājās vidēji par 13300 Ls; 

• Ilgstošo procesu, lai apstiprinātu Ministru kabinetā Aăentūras sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi, kas tika izdarīts tikai 15.11.2005. ar Ministru kabineta 
noteikumiem nr.864. Tā rezultātā Aăentūra ar vecajām cenām ieĦēma mēnesī vidēji par 
2000 Ls mazāki nekā ar būtu ieĦēmusi ar jaunajām.    



 19 

Ārvalstu finanšu palīdzība 2005.gadā netika saĦemta, jo kavējās no EMCDDA gan 
balansa maksājums par 2004.gadu 3634 Ls apjomā, gan avansa maksājums par 2005.gadu 10837 
Ls apjomā (kopā 14471 Ls), kas tika saĦemts tikai 2006.gada 2.janvārī. 

 

Resursi izdevumu segšanai 2003., 2004. un 2005.gadā (pēc naudas plūsmas) 

  2003 2004 2005 
Dotācija 508302 614145 717613 
Pašu ieĦēmumi 466263 632386 587727 
Līdzfinansējums fokālajam punktam 20576 20576 35573 
Ārvalstu finanšu palīdzība fokālajam punktam   4233   
Ēkas rekonstrukcija   15000 42500 
Kopā 995141 1286340 1383413 

 

Resursi izdevumu segšanai 2003.-2005.
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Salīdzinot Aăentūrai pieejamos finanšu līdzekĜus laika posmā no 2003.gada līdz 
2005.gadam, var redzēt, ka kopumā tie ir pieauguši no 995141 Ls līdz 1383413 Ls, t.i. par 
388272 Ls jeb 28%, tai skaitā: 

• dotācija – no 508302 Ls līdz 717613 Ls, t.i. par 209311 Ls jeb 29%, kas galvenokārt 
saistīts ar papildus līdzekĜiem darba samaksai ārstniecības personām; 

• pašu ieĦēmumi – no 466263 Ls līdz 587727 Ls, t.i. par 121464 Ls jeb 21%, 2004.gadā 
sasniedzot pat 632386 Ls. Šīs svārstības galvenokārt ir skaidrojamas ar izmaiĦām 
ieĦēmumos no izziĦām; 

• līdzfinansējums narkotiku uzraudzības monitoringa fokālajam punktam – no 20576 Ls 
līdz 35573 Ls, t.i. par 14997 Ls jeb 42%.  
No augstāk minētajiem līdzekĜiem novirzīti: 

• atalgojumam – 727438 Ls, t.i. 53%; 
• medikamentiem, laboratorijas reaăentiem – 141805 Ls, 10%;   
• telpu remontam – 111289 Ls, t.i. 8%; 
• pamatlīdzekĜiem – 29892 Ls, t.i. 2%. 
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Aăentūra, lai celtu darba efektivitāti un uzlabotu materiāltehnisko nodrošinājumu 
pakalpojumu sniegšanai, 2005.gadā veikusi gan telpu remontus par 111289 Ls, gan atjaunojusi 
pamatlīdzekĜus par 29892 Ls.  

2006.gadā plānots turpināt telpu remontu ēkā Aptiekas ielā 7/9 par 17400 Ls, kā ari 
iegādāties aparatūru laboratorijai par 30000 Ls, tādējādi vēl vairāk uzlabojot apstākĜus 
pakalpojumu sniegšanai.   
 

 4.17. Plāni 2006.gadam 

 Priorit ātes: 
• Uzturēt un attīstīt valstī vienotu informācijas sistēmu un sagatavot nacionālo ziĦojumu par 

narkotikām un narkomāniju atbilstoši EMCDDA prasībām. 
• Veidot valstī vienotu alkohola un tabakas informācijas sistēmu, atbilstoši starptautiskām 

prasībām un nacionālajām vajadzībām. 
• Vadīt narkotiku, alkohola un citu atkarību samazināšanas valsts programmu realizāciju 

pieprasījuma samazināšanas jomā. 
• Izglītot sabiedrību un speciālistus par atkarību izraisošo vielu problēmām. 
• Attīstīt narkoloăisko slimnieku diagnostisko un ārstēšanas sistēmu. 
• Pilnveidot NVA nodaĜu informācijas sistēmu. 
• Sniegt medicīniskos pakalpojumus. 
• Stiprināt sadarbību ar starptautiskajām, valsts, pašvaldības un nevalstiskajām  organizācijām. 
 

2006.gadā iestādei nav finanšu saistības. 
 

2006.gadā NVA ir iesaistīta sekojošos projektos: 
• ES dalībvalstu kopējs projekts „Alkohola politika Eiropā” (2004.-2006.). 
• EK finansēts projekts „Enforcement of National Laws and self regulation on Advertising and 

marketing of alcohol” (2005.-2006.). 
• Iesniegts projekta pieteikums ES programmas „Pārejas līdzekĜi administratīvās spējas 

stiprināšanai” par tabakas informācijas sistēmas izveidošanu. 
 

 
 
 

Aăentūras direktore                     A.Stirna 


