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E-veselības lietotāju padomes sēdes protokols Nr. 10 

 

 

 

 

Sanāksmes 

mērķis: 

DNL labošana 

Sanāksmes 

datums: 

2022. GADA 24. JANVĀRĪ Vieta: MS TEAMS 

Sanāksmes 

laiks: 

10:00-11:00 Protokolē: ZANE ŠTAUVERE 

Piedalījās: 
 

Iveta Bērtulsone Nacionālā veselības dienesta 

Direktora vietnieks informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju 

jautājumos 

 iveta.bertulsone@vmnvd.gov.lv 

Līga Andersone Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas vadītāja 

vietniece 

 liga.andersone@vmnvd.gov.lv 

Ramona 

Dāvidsone 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas projektu 

vadītāja 

 ramona.davidsone@vmnvd.gov.lv 

Sandris 

Kundzāns 

Nacionālā veselības dienesta 
Juridiskā departamenta Piedziņas 

nodaļas vadītājs 

 

 Sandris.kundzans@vmnvd.gov.lv 

Marika 

Petroviča 

Veselības ministrijas Integrētās 

veselības aprūpes nodaļas vadītāja 

 

 marika.petrovica@vm.gov.lv 

Indira Balcere Veselības ministrijas Integrētās 

veselības aprūpes nodaļas vecākā 

eksperte 

 

 Indira.balcere@vm.gov.lv 

Laura Boltāne Veselības ministrijas Pārnozaru 

politikas nodaļa vadītāja 

 laura.boltane@vm.gov.lv 

Ilze Šķinķe Veselības ministrijas Juridiskā 

depatramenta direktors 

 

 Ilze.skinke@vm.gov.lv 

Anita 

Slokenberga 

Veselības inspekcijas vadītāja  Anita.slokenberga@vi.gov.lv 

Ilze Dzerkale Veselības inspekcijas Veselības 

aprūpes kvalitātes kontroles 

nodaļas vadītāja 

 

 Ilze.dzerkale@vi.gov.lv 
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Protokola 

izplatīšana 

VISIEM SANĀKSMES DALĪBNIEKIEM 

 

1. Sanāksmes mērķis 

1.1. Pārrunāt jautājumu par DNL labošanu, ja ārsts ir mainījis prakses vietu, atbilstoši ir 

mainījies ĀI kods un nevar E-veselības sistēmā anulēt iepriekšējā praksē kļūdaini atvērtās 

DNL.    

2. Sanāksmes gaita 

2.1. NVD pārstāvji informē, ka NVD nav resursu, darbinieku un tehniskās iespējas, lai 

izvērtētu vai DNL ir atvērta kļūdaini vai pamatoti, kā arī nav juridisku tiesību veikt 

jebkādas izmaiņas E-veselības sistēmā ievadītajos datos, konkrēti šajā gadījumā: slēgt vai 

anulēt DNL.   

2.2. VI pārstāvji informē, ka VI nekad nav risinājusi jautājumus par kļūdaini izsniegtajām 

DNL, bet tikai par nepamatoti izsniegtajām; 

2.3. VM piedāvā savu risinājumu; 

• Tehniski iedot pašiem ārstiem iespēju labot DNL tikai tajās iestādēs, kur ir bijis 

nodarbināts; 

• Izstrādāt iesnieguma veidlapu par DNL anulēšanu, kuru paraksta gan ārsts, gan 

pacients (Šo variantu neatbalsta ne NVD, ne VI, jo tas palielina birokrātisko slogu 

ārstiem, pacientiem un iestādēm); 

• Veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.152, lai VI darbinieki var veikt 

nepieciešamās darbības ar DNL (VI šo varianti neatbalsta, jo tai trūkst resursu). 

2.4. Sanāksmes gaitā netika panākta vienošanās no visiem sanāksmē iesaistītajiem 

dalībniekiem, tādēļ tika nolemts par turpmākajiem soļiem. 

3. Turpmākie soļi 

3.1. Veselības inspekcijai izlemt vai pārejas periodā tā var noanulēt nepieciešamās 

darbnespējas lapas,  ja ir saņemta visa nepieciešamā informācija no pacienta un ārsta; 

3.2. Katrai iestādei piedāvāt ilgtermiņa risinājumu katram no šiem gadījumiem: 

• Ārsts ir miris; 

• Iestāde ir likvidēta; 

• Ārsts mainījis darba vietu. 

3.3. Izskatīt iespēju veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.152, iestrādājot tajos 

punktu, kas paredz, ka ārstam pirms prakses slēgšanas jāsakārto visa dokumentācija. 
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3.4. Nacionālais veselības dienests nosūtīs sanāksmes protokolu. 

3.5. E-veselības lietotāju padomes nākamā sēde tiek plānota pēc nepieciešamības. 

 

Sanāksmes vadītājs       R.Dāvidsone 

 

Protokolētāja        Z.Štauvere 

 

 


