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E-veselības lietotāju padomes sēdes protokols Nr. 7 

 

 

 

Sanāksmes 

mērķis: 

Izveidot prioritāri veicamo E-veselības uzlabošanas darbu sarakstu.  

Sanāksmes 

datums: 

2020. GADA 16. JANVĀRĪ 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 

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 

Edgars Goba Nacionālā veselības dienesta 

Direktora vietnieks informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

jautājumos 

 edgars.goba@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 

prezidente 

 sarmite@lgaa.lv 

Sandra 

Akmane 

Latvijas Ambulatorā dienesta ārstu 

palīgu profesionālās biedrības 

pārstāve 

 sandra@privatklinika.lv 

Dace Ķikute Latvijas Farmaceitu biedrības 

pārstāve 

 dkikute@farmaceitubiedriba.lv 

Lolita Ķerve Veselības aprūpes darba devēju 

asociācijas pārstāve 

 lolita.kerve@vca.lv 

vadda@vadda.lv 
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Andris 

Rozentāls 

Latvijas Slimnīcu biedrības pārstāvis  andris.rozentals@assistents.lv 

Vizma 

Vīksna 

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

Imants 

Antužāns 

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

Kristīne 

Rauda 

Meditec  kristine.rauda@meditec,lv 

Iveta 

Neimane 

Latvijas Cilvēku ar īpašām 

vajadzībām sadarbības organizācijas 

SUSTENTO pārstāve 

 sustento@sustento.lv 

Protokola 

izplatīšana 

VISIEM SANĀKSMES DALĪBNIEKIEM 

 

1. Sanāksmes mērķis 

1.1. Iepazīstināt ar aktualitātēm E-veselības ieviešanas jautājumos: 

• Veikti integrācijas platformas uzlabojumi, līdz ar to E-veselības sistēmā ir daļēji novērsti 

traucējumi; 

• Atkārtoti jāveic testa vides iepirkums, nebija pieteicies neviens pretendents; 

• Tiek saskaņots sistēmas uzturēšanas iepirkums; 

• Šajā gadā ir plānots veikt PREDA reģistrā CD un ONKO kartes pārbūvi, kā arī tuvākajā 

laikā ir plānots noņemt datumu ierobežojumu datu ievadei PREDA reģistrā; 

• Tiek gatavots darba uzdevums izstrādātājiem, lai nodrošinātu automātisku datu 

nodošanu no Vadības informācijas sistēmas un ārējām informācijas sistēmām uz E-

veselības sistēmu; 

• Nacionālais veselības dienests gatavo instrukciju ārstiem kā izrakstīt kompensējamos 

medikamentus E-veselības sistēmā norādot aktīvo vielu nevis medikamenta nosaukumu; 

• Veselības ministrija un Zāļu valsts aģentūra organizēs informatīvo kampaņu pacientiem 

un ārstiem saistībā ar izmaiņām kompensējamo medikamentu izrakstīšanā; 

• Nacionālais veselības dienests informē padomes locekļus par jauno kārtību, izrakstot e-

darbnespējas lapu vecākiem smagi slima bērna kopšanai, kurš nav sasniedzis 18 gadu 

vecumu, kā arī bērniem līdz 18 gadu vecumam par kuru kopšanu piešķirts bērna ar 

invaliditāti kopšanas pabalsts saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos no 

2020. gada 1. janvāra. 
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2. Rezultatīvais rādītājs 

2.1. Padomes sēdes locekļi vienojās, ka Nacionālais veselības dienests līdz 2020.gada  

24.janvārim sagatavos un nosūtīs instrukciju kā izrakstīt kompensējamos medikamentus 

E-veselības sistēmā norādot aktīvo vielu nevis medikamenta nosaukumu;  

2.2. Padomes sēdes locekļi vienojās, ka saistībā ar DNL izmaiņām bērniem līdz 18 gadu 

vecumam par kuru kopšanu piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts cēlonim 

“slima bērna kopšana” pagarināt izrakstīšanas termiņu līdz 18 gadiem šobrīd esošo 14 

gadu vietā  un norādīt brīdinājuma pazīmi; 

2.3. Padomes sēdes locekļi aicina Nacionālo veselības dienestu sniegt priekšlikumus par 

medicīnisko ierīču un M saraksta medikamentu izrakstīšanu.  

2.4. Padomes sēdes locekļi aicina Nacionālo veselības dienestu organizēt darba grupu E-

nosūtījumiem. Nacionālais veselības dienests informē, ka janvāra beigās funkcionalitātes 

izstrādātāji organizēs prezentāciju uz kuru tiks uzaicināti arī ārējo informācijas sistēmu 

izstrādātāji;  

 

 

3. Turpmākie soļi 

3.1. Nacionālais veselības dienests nosūtīs sanāksmes protokolu. 

3.2. E-veselības lietotāju padomes  nākamā sēde tiek plānota 2020.gada 16.aprīlī plkst 

13.30.  

 

 

Sanāksmes vadītājs       R.Dāvidsone 

 

Protokolētāja        Z.Štauvere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


