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E-veselības lietotāju padomes sēdes protokols Nr. 1 

 

 

 

Sanāksmes 

mērķis: 

Izveidot prioritāri veicamo E-veselības uzlabošanas darbu sarakstu.  

Sanāksmes 

datums: 
2019. GADA 4. APRĪLĪ Vieta: NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS 

Sanāksmes 

laiks: 
14:05–16:10 Protokolē: AGNESE NETTE 

Sanāksmes 

iniciators: 
NACIONĀLAIS VESELĪBAS 

DIENESTS 

Rīkojums: - 

Piedalījās: 

Padomes sēdes locekļi:    

Ilze Viņķele    Veselības ministre  Ilze.Vinkele@vm.gov.lv 

Daina 

Mūrmane-

Umbraško 

Veselības ministrijas valsts sekretāre  Daina.Murmane-

Umbrasko@vm.gov.lv 

Laura 

Boltāne 

Veselības ministrijas Politikas 

koordinācijas nodaļas vecākā 

eksperte  

 laura.boltane@vm.gov.lv 

Edgars 

Skvariks 

Veselības ministres padomnieks 

komunikācijas jautājumos 

 edgars.skvariks@vm.gov.lv 

Edgars 

Jēkabsons 

Veselības ministres ārštata 

padomnieks 

 edgars.jekabsons@vm.gov.lv 

Ilze 

Vērdiņa-

Lāce 

Veselības ministrijas Politikas 

koordinācijas nodaļas vecākā 

referente 

 Ilze.Verdina-Lace@vm.gov.lv 

Agnese 

Ritene 

Latvijas Farmaceitu biedrības 

pārstāve 

 agnese.ritene@gmail.com 

agnese.ritene@inbox.lv 

lfb@farmaceitubiedriba.lv 

 

Andris 

Baumanis 

Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis  andris_b@apollo.lv 

Andris 

Rozentāls 

Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvis  andris.rozentals@assistents.lv 

Dita Raiska Latvijas Māsu asociācijas pārstāve  dita.raiska@masuasociacija.lv  

birojs@masuasociacija.lv 

Irīna 

Meļņika 

Latvijas Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sadarbības organizācijas 

SUSTENTO pārstāve 

 irina.melnika@sustento.lv 

mailto:agnese.ritene@gmail.com
mailto:sintija@means.lv
mailto:lfb@farmaceitubiedriba.lv
mailto:andris.rozentals@assistents.lv
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Jānis 

Stabingis 

Latvijas Lauku ģimenes ārstu 

asociācijas pārstāvis 

 janis.stabingis@gmail.com 

 

Kristīne 

Ribnere 

Biedrības “Resursu centrs cilvēkiem 

ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” 

pārstāve” 

 ribnere@inbox.lv; 

kristine@zelda.org.lv 

Leonīds 

Paturskis 

Veselības aprūpes darba devēju 

asociācijas pārstāvis 

 l.paturskis@bb-tech.eu 

Līga 

Voitkeviča 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas projektu vadītāja 

 liga.voitkevica@vmnvd.gov.lv 

Lolita Ķerve Veselības aprūpes darba devēju 

asociācijas pārstāve 

 lolita.kerve@vca.lv 

vadda@vadda.lv 

Edgars 

Labsvīrs 

Nacionālā veselības dienesta 

direktores vietnieks veselības aprūpes 

administrēšanas jautājumos 

 edgars.labsvirs@vmnvd.gov.lv 

Maksims 

Burčenko 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas vadītājs 

 maksims.burcenko@vmnvd.gov.lv 

Ramona 

Davidsone 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas projektu vadītāja 

 ramona.davidsone@vmnvd.gov.lv 

Sarmīte 

Veide 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas 

pārstāve 

 sarmite@lgaa.lv 

Alise 

Nicmane-

Aišpure 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas 

pārstāve 

 alisenicmane@gmail.com 

Vilnis 

Lietuvietis 

Latvijas Lielo slimnīcu asociācijas 

pārstāvis 

 vilnis.lietuvietis@aslimnica.lv 

Sandra 

Akmane 

Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu 

palīgu profesionālās biedrības 

pārstāve 

 sandra@privatklinika.lv 

Protokola 

izplatīšana 
VISIEM SANĀKSMES DALĪBNIEKIEM 

 

1. Sanāksmes mērķis 

1.1. Uzklausīt visu pārstāvēto dalībnieku viedokļus, pieredzi un izveidot prioritāri veicamo E-veselības 

uzlabošanas darbu sarakstu. Uzlabojumi atvieglotu un efektivizētu ārstu, farmaceitu ikdienas darbu ar 

sistēmu, apkalpojot pacientus. 

1.2. Iecelt E-veselības lietotāju padomes priekšsēdētāju. 
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2. Rezultatīvais rādītājs 

2.1. Padomes sēdes locekļi vienojās nepieciešamos uzlabojumus iedalīt trīs grupās – 

uzlabojumi, kas vērsti uz pacientu ērtībām un aprūpes kvalitāti, farmaceitu darbu un ārstu 

darbu.  

LĢĀA viedoklis: uzlabojumi ir jāvērtē sistēmiski, nevis pa grupām. 

2.2. Par E-veselības lietotāju padomes priekšsēdētāju uz 3 mēnešiem iecēla ģimenes ārstu 

Andri Baumani.  

2.3. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Kompensējamo zāļu reģistrācijas un 

uzskaites informācijas sistēmas (KZRU) klasifikatoru datu ielādes pilnveidošana un 

automatizācija E-veselības sistēmā” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav pirmā 

piecinieka prioritāte. 

2.4. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “No E-veselības sistēmas iesūtīto valsts 

kompensējamo medikamentu e-recepšu apmaksas sistēmas pilnveidošana un 

automatizācija” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā būtu izskatāma, kad tiks pārstrādāts 

e-receptes projekts. 

2.5. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Medmāsu tiesību paplašināšana E-veselības 

sistēmā” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav prioritāte un ir izņemama ārā no 

saraksta. 

2.6. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-veselībā pieejamo funkcionalitāšu-

"Pieraksti", "Nosūtījumi", "Rezultāti" - lietošanas paplašināšana, pilnveidošana un 

automatizācija” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte.  

LĢĀA viedoklis: šī nav prioritāte, vispirms ir jāveic visi nepieciešamie uzlabojumi līdz šim 

plaši lietoto funkcionalitāšu, tieši e-DNL un e-receptes, ērtai izrakstīšanai. Prioritāte ir e-

veselības sistēmas lēndarbības, lieku darbību un kļūdainas darbības novēršana, lai netērētu 

mediķu laiku un būtu šo sistēmu ērti lietot. Padomes locekļi piekrita LĢĀA viedoklim, ka 

prioritāte ir uzlabot e-recepšu un e-DNL funkcionalitāti atbilstoši LĢĀA iesniegtajam 

priekšlikumam: pārskatīt e-DNL un e-receptes izrakstīšanas gaitu, novēršot liekās darbības, 

pilnveidot zāļu sarakstu (trūkst zāļu devu un tablešu skaits iepakojumā). 

2.7. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra 

(klasifikatoru) datu apmaiņas pilnveide” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte.  

2.8. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

(PMLP) datu monitoringa rīka pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav 

prioritāte, jo tiek jau risināta. 
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2.9. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Medicīnas dokumenta “Izraksts–epikrīze” 

funkcionalitātes uzlabošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav prioritāte, jo 

aptuveni 2 nedēļu laikā varētu tikt atrisināta.  

2.10. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “M saraksta zāļu un medicīnas ierīču 

izrakstīšanas iespējas nodrošināšana E-veselības sistēmā” padomes sēdes locekļi vienojās, 

ka tā ir prioritāte. 

2.11. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Portāla autorizācijas pilnveidošana (403. 

kļūdas paziņojums)” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte. 

2.12. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Vizuālās diagnostikas attēlu apskates 

pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte. 

2.13. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-veselībā pieejamā pakalpojuma “Liegt 

piekļuvi pacientu datiem” pilnveide” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte. 

2.14. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Eiropas Savienībā reģistrēto medikamentu 

attēlojuma pilnveide E-veselības redzamajā zāļu sarakstā” padomes sēdes locekļi vienojās, 

ka tā ir prioritāte. 

2.15. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Kompensējamo zāļu izraksta mehānisma 

pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte. Par 

šo funkcionalitāti runās, kad būs pārstrādāts e-receptes projekts.  

LĢĀA viedoklis: ģimenes ārstiem tā ir prioritāte - pilnveidot zāļu sarakstu (zāļu devu un 

tablešu skaits iepakojumā utml.), jo tas būtiski atvieglotu ģimenes ārstu darbu. 

2.16. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Receptes elektronizēšanas funkcionalitātes 

pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte. Par 

šo funkcionalitāti runās, kad būs pārstrādāts e-receptes projekts. 

2.17. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

(NMP) izsaukumu kartes atspoguļojuma pilnveide E-veselības portālā” padomes sēdes 

locekļi vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte, jo jau tiek risināta. 

2.18. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Farmaceitu ikmēneša atskaišu uzlabošana 

un pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte. 

2.19. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Iedzīvotāju e-darbnespējas lapu atainošanas 

uzlabošana Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sistēmā” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā 

nav pirmā piecinieka prioritāte. Šī E-veselības funkcionalitātes nepilnība tiks risināta 

nākamgad.  
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2.20. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Atvērto e-darbnespējas lapu atainošanas 

uzlabošana Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā darba 

devējiem” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte. Šī E-

veselības funkcionalitātes nepilnība tiks risināta nākamgad.  

2.21. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-darbnespējas lapu atainošanas 

uzlabošana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv” padomes sēdes locekļi 

vienojās, ka tā nav pirmā piecinieka prioritāte. 

2.22. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-receptes rezervācijas funkcionalitātes 

pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte un tiek jau risināta. 

2.23. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-veselības sistēmas klasifikatoru pilnveide, 

atainojot korektu informāciju par paralēli importētajiem medikamentiem” padomes sēdes 

locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte. 

2.24. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Ilgstoši atvērto e-darbnespēju lapu 

atainošanas uzlabošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka ir nepieciešama atsevišķa 

darba grupa, kurā izdiskutēt šo jautājumu. 

2.25. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Informācijas pilnveide attiecībā uz ģimenes 

ārstu atainojumu iedzīvotāju E-veselības profilos” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā 

nav prioritāte un ir nepieciešama atsevišķa darba grupa, kurā izdiskutēt šo jautājumu. 

2.26. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-recepšu atainošanas uzlabošana E-

veselības portālā un aptieku informācijas sistēmā, ja ārsts strādā vienā vai vairākās 

ārstniecības iestādēs vai mainījis darba vietu” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav 

pirmā piecinieka prioritāte. 

2.27. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Parastās e-receptes derīguma termiņa 

pagarinājuma pilnveide” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte. 

2.28. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Ārstniecības personas un ārstniecības 

iestādes reģistrācijas pilnveidošana E-veselības portālā” padomes sēdes locekļi vienojās, 

ka ir nepieciešama atsevišķa darba grupa, kurā izdiskutēt šo jautājumu. 

2.29. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “INSPIRE funkcionalitātes (Eiropas 

Ģeoportāla sistēmas) pilnveidošana” padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā ir prioritāte, bet 

nav aktuāla no lietotāju puses. 

2.30. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Vakcinācijas moduļa pilnveidošana” 

padomes sēdes locekļi vienojās, ka ir nepieciešama atsevišķa darba grupa, kurā izdiskutēt 

šo jautājumu. 
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2.31. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “Atgādinājumu sūtīšanas pakalpojuma 

uzlabošana un pilnveide E-veselības portālā iedzīvotājiem un ārstniecības personām” 

padomes sēdes locekļi vienojās, ka tā nav prioritāte šobrīd, jo nav vēl izstrādāts e-

nosūtījums. 

2.32. Par E-veselības funkcionalitātes nepilnību “E-darbnespējas lapas pagarināšanas iespēju 

uzlabošana ilgstoši slimojošu bērnu vecākiem” padomes sēdes locekļi vienojās, ka vispirms 

jāveic nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un tikai pēc tam jāiestrādā sistēmā. 

 

3. Turpmākie soļi 

3.1. Nacionālajam veselības dienestam jāpieprasa Veselības inspekcijai aktuālā informācija 

par jauno ārstu reģistrēšanu. 

3.2. Nacionālais veselības dienests nosūtīs sanāksmes protokolu. 

3.3. Līdz 11.04.2019. Nacionālais veselības dienests nosūtīs aktualizēto sarakstu, kur 

uzlabojumi iekļauti prioritārā secībā, lai padomes sēdes locekļi var to papildināt un 

saskaņot ar savas jomas pārstāvjiem. Nākamajās tikšanās reizēs tiks detalizēti lemts par 

katru no prioritātēm. 

3.4. Tiks organizētas atsevišķas mazākas tematiskās darba grupas. Nacionālais veselības 

dienests nosūtīs par tām detalizētāku informāciju – par jautājumiem, kas izrunājami un par 

laika periodu, kad tās tiks organizētas. 

3.5. Atklātā balsojumā vienbalsīgi par padomes vadītāju iecelts Dr. Andris Baumanis. 

3.6. E-veselības lietotāju padomes sēdes notiks regulāri un nākamā sēde tiek plānota 

24.04.2019. pl.13:30. 

 

 

Sanāksmes vadītājs       E.Labsvīrs 

 

Protokolētāja        A.Nette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


