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Par MK noteikumu projektu “Grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 11. marta 
noteikumos nr. 134 “Noteikumi par vienoto 
veselības nozares elektronisko informācijas 
sistēmu”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un kopumā atbalsta 
Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 
2014. gada 11. marta noteikumos nr. 134 “Noteikumi par vienoto veselības 
nozares elektronisko informācijas sistēmu”” tālāku virzību, tomēr izsaka 
šādus iebildumus: 

1. MK noteikumu projekts paredz 4. pielikumu papildināt ar jaunu 
punktu, kas nosaka, ka elektroniskajā darbnespējas lapā tiek iekļauta 
arī informācija par pārejošas darbnespējas cēloni – slimības 
diagnozi atbilstoši aktuālajai starptautiskajai statistiskās slimību un 
veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10). Pēc 
speciālistu sniegtās informācijas, ģimenes ārsti nav iepazīstināti ar 
elektroniskajā darbnespējas lapā iekļaujamo darbnespējas cēloņu 
klasifikāciju pēc SSK-10 klasifikatora, nav apmācīti, kā arī informē, 
ka statistikas talonu datu ievade jau tagad atkārtoti un ilgstoši tiek 
traucēta (dati no prakses un ārpakalpojuma pirkšanas). Ārstiem 
grozījumi paredz papildu izdevumus un darbu, kura apmaksai ir 
nepieciešams papildu finansējums. Papildu finansējums 
nepieciešams arī mediķu apmācībai. 

2. Projekts papildina MK noteikumus nr. 134 ar jaunu veselības 
informācijas sistēmā iekļaujamo informāciju – par radioloģiskajiem 
izmeklējumiem (attēliem un to aprakstiem). Ārstniecības iestādēm, 
kuras radioloģiskajās manipulācijās iegūtos attēlus glabā digitālā 
vizuālās diagnostikas attēlu arhivēšanas sistēmā, radioloģiskajās 
manipulācijās iegūtos attēlus veselības informācijas sistēmai jāsāk 
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nodot ne vēlāk kā 2018. gada 1. janvārī. MK noteikumu projekta 
anotācijā nav atspoguļots, kāds papildu finansējums un izdevumi 
būs ārstniecības iestādēm, lai pielāgotu savas informācijas sistēmas 
jaunajām prasībām. 

 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam anotācijas II sadaļas “Tiesību akta 

projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo 
slogu” 2. punktā norādīt atbilstošo informāciju par ietekmi uz administratīvo 
slogu un izdevumiem. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


