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E-veselības lietotāju padomes sēdes protokols Nr. 5 

 

 

 

Sanāksmes 

mērķis: 

Izveidot prioritāri veicamo E-veselības uzlabošanas darbu sarakstu.  

Sanāksmes 

datums: 

2019. GADA 10. OKTOBRĪ Vieta: NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS 

Sanāksmes 

laiks: 

13:30–14:45 Protokolē: ZANE ŠTAUVERE 

Sanāksmes 

iniciators: 

NACIONĀLAIS VESELĪBAS 

DIENESTS 

Rīkojums: - 

Piedalījās: 

Padomes sēdes locekļi:    

Laura 

Boltāne 

Veselības ministrijas Politikas 

koordinācijas nodaļas vadītāja 

 laura.boltane@vm.gov.lv 

Andris 

Baumanis 

Latvijas Ārstu biedrības pārstāvis  andris_b@apollo.lv 

Andris 

Rozentāls 

Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvis  andris.rozentals@assistents.lv 

Jānis 

Stabingis 

Latvijas Lauku ģimenes ārstu 

asociācijas pārstāvis 

 janis.stabingis@gmail.com 

 

Leonīds 

Paturskis 

Veselības aprūpes darba devēju 

asociācijas pārstāvis 

 l.paturskis@bb-tech.eu 

Ramona 

Davidsone 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas projektu vadītāja 

 ramona.davidsone@vmnvd.gov.lv 

Līga 

Voitkeviča 

Nacionālā veselības dienesta 

Informācijas tehnoloģiju projektu 

attīstības nodaļas vadītāja vietniece 

 liga.voitkevica@vmnvd.gov.lv 

Sarmīte 

Veide 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas 

pārstāve 

 sarmite@lgaa.lv 

Inguna 

Ločmele 

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas 

pārstāve 

 Inguna.locmele@gmail.com 

Dace Ķikute Latvijas Farmaceitu biedrības 

pārstāve 

 dkikute@farmaceitubiedriba.lv 

Zane 

Melberga 

SIA “Euroaptieka” aptieku tīkla 

kvalitātes vadītāja 

 zane.melberga@euroaptieka.lv 

mailto:andris.rozentals@assistents.lv
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Vizma 

Vīksna 

BENU Aptieka Latvija valdes locekle  vizma.viksna@tamro.com 

Imants 

Antužāns 

SIA “A Aptieka” pārstāvis  imants.antuzans@magnum.lv 

Ivo 

Akermanus 

RPH BS   

Protokola 

izplatīšana 

VISIEM SANĀKSMES DALĪBNIEKIEM 

 

1. Sanāksmes mērķis 

1.1. Iepazīstināt ar aktualitātēm E-veselības sistēmas ieviešanas jautājumos: 

• Notikusi darba grupa ar ārējo informācijas sistēmu izstrādātājiem; 

• Tiek saskaņots testa vides iepirkums (testa vide varētu būt pieejama pēc 2 mēnešiem); 

• Tiek saskaņots E-veselības sistēmas uzturēšanas iepirkums; 

• Tiek veikti E-veselības sistēmas darbības traucējumu novēršanas pasākumi; 

• A.Baumanis demonstrē kompensējamās receptes izrakstīšanu gan E-veselības portālā, 

gan arī SmartMedical sistēmā. 

 

2. Rezultatīvais rādītājs 

2.1. Padomes sēdes locekļi vienojās, ka Nacionālais veselības dienests 2019.gada 

14.novembrī, plkst. 13:30 organizēs darba grupu par pamatdatiem, pieaicinot Veselības 

ministrijas pārstāvjus;  

2.2. Padomes sēdes locekļi aicina kā prioritāti uzstādīt jautājumu par Testa vides ieviešanu; 

2.3. Padomes sēdes locekļi aicina Nacionālo veselības dienestu un Veselības ministriju 

domāt par darbinieku kapacitātes palielināšanu Nacionālajā veselības dienestā; 

2.4. Padomes sēdes locekļi aicina Nacionālo veselības dienestu neuzsākt jaunus projektus un 

jaunas funkcionalitātes, kamēr nav atrisināti E-veselības 1. un 2. kārtas projektu ieviešanas 

jautājumi, īpaši e-DNL un e-recepte. 

2.5. Padomes sēdes locekļi vienojās, ka Nacionālais veselības dienests šī gada novembrī 

organizēs tikšanos ar LFB, ZVA, NVD, VM pārstāvjiem ar mērķi vienoties par datu 

apmaiņas kārtību, lai aptiekas un farmaceiti datu izmaiņu gadījumos varētu strādāt ar E-

veselības sistēmu bez pārtraukumiem; 

 

3. Turpmākie soļi 
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3.1. Nacionālais veselības dienests nosūtīs sanāksmes protokolu. 

3.2. E-veselības lietotāju padomes  nākamā sēde tiek plānota 16.01.2020, plkst. 13:30. 

 

Sanāksmes vadītājs       R.Dāvidsone 

 

Protokolētāja        Z.Štauvere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


