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Vienotās veselības nozares elektroniskā 

informācijas sistēma

NVD īstenoto četru projektu rezultātā tiek izveidota

Vienotās veselības nozares elektroniskā

informācijas sistēma jeb veselības informācijas

sistēma;

Juridiskais ietvars:

Ārstniecības likuma XIV nodaļa;

Pacientu tiesību likums;

2014.gada 11.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.134 

«Noteikumi par vienotās veselības nozares elektronisko 

informācijas sistēmu».





2015



Kad e-veselība ir jāsāk lietot?

01.01.201602.04.2014

Sniedz informāciju par 

darbnespējas lapām, 

receptēm

Testēšana,

Pievienojas e-veselībai 

brīvprātīgi
Nosūtījums pie 

speciālista, 

izmeklējumu aprakstu, 

epikrīze



2016



Kad e-veselība ir jāsāk lietot?

01.12.201602.04.2014

Sniedz informāciju par 

darbnespējas lapām, 

receptēm

Testēšana,

Pievienojas e-veselībai 

brīvprātīgi

01.07.2017

Sniedz informāciju par 

radioloģisko

izmeklējumu aprakstu, 

nosūtījumu, 

izmeklējuma aprakstu 

un epikrīzi



Kā E-veselības sistēmai varēs piekļūt?

E-veselības portāls;

Speciālā ārstu programmatūra  \ Aptieku 

programmatūra.



E-veselības portāls

2. Pieslēgties 

internetam

1. Līgums ar NVD par 

E-veselības portāla 

lietošanu

3. Identificēt sevi ar 

kādu no autentifikācijas 

līdzekļiem

4. Uzsākt darbu 

E-veselības portālā



Kas nepieciešams, lai lietotu E-veselības 

portālu?

Dators un interneta pieslēgums;

Autentifikācijas līdzeklis;

Ģimenes ārstam, ārstniecības iestādei noslēgts 

līgums par iesaisti e-veselībā;

Ārsts, ĀI, ir attiecīgi reģistrēti ĀP, ĀI reģistrā.



Speciālā ārstu programmatūra  \ Aptieku 

programmatūra

2. Pieslēdzas savai 

darba vietai speciālai 

programmatūrā

1. Līgums ar NVD par 

E-veselības sistēmas 

lietošanu

3. Savienojas ar 

speciālo 

programmatūras 

nodrošinātāju

4. Saņem informāciju no E-

veselības sistēmas un 

iesūta informāciju



Kas nepieciešams, lai lietotu savu informācijas 

sistēmu?

Sistēma atbilst drošības prasībām;

Sistēmā ir veikti papildinājumi un tā ir saintegrēta ar 

e-veselības sistēmu;

Ārsts vai ĀI ir reģistrēti attiecīgi ĀP vai ĀI reģistrā;

Ģimenes ārstam, ārstniecības iestādei noslēgts 

līgums par iesaisti e-veselībā.



Speciālie MK noteikumi

MK noteikumi Nr. 134 «Noteikumi par vienoto veselības 

nozares elektronisko informācijas sistēmu»

MK noteikumi Nr. 152 «Darbnespējas lapu izsniegšanas 

kārtība»

MK noteikumi Nr. 175 «Recepšu veidlapu izgatavošanas un 

uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas 

noteikumi»



Kādi ir e-veselības prioritārie moduļi?

Darbnespējas 

lapas
E-recepte

Nosūtījums pie 

speciālista / 

speciālista 

slēdzies

Izraksts - Epikrīze

Vizuālās 

diagnostikas 

izmeklējumi

NMPD izsaukumu 

karte

Pamatinformācijas par pacientu



Mācības 2015 gadā

Plānotas 7 pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, 

Ventspilī, Liepājā un Valmierā;

Tika uzsāktas decembrī;

Apmeklējušas 785 ārstniecības un ārstniecības atbalsta 

personas un 129 farmaceiti un farmaceita asistenti;

Teorētiskās mācības un praktiskās mācības;



Mācības 2016 gadā

Teorētiskās mācības ārstiem (1.modulis) – 23 grupas – 920 

cilvēkus

Praktiskās mācības ārstiem (2.modulis) – 15 grupas – 300 

cilvēkus

Teorētiskās mācības ārstiem, kuri lieto specializēto ārstu 

programmu (3.modulis) – 27 grupas – 1080 cilvēkus

Teorētiskās mācības farmaceitiem (4. modulis) - 15 grupas –

300 cilvēkus

Praktiskās mācības farmaceitiem (5. modulis) – 15 grupas –

300 cilvēkus

Mācības notiks līdz 2016.gada trešajam ceturksnim un 

informācijai par tām var sekot līdzi NVD mājas lapā.



Lietotāju atbalsta serviss

Darba laiks darba dienās, brīvdienās un svētku dienās no 

8:00 līdz 20:00;

No 20:00 līdz 8:00 iespējams ierakstīt jautājumu, pēc tam 

darba laikā tiks sniegta atbilde;

Iespējams sazināties telefoniski un ar e-pastu;

Jautājumi par sistēmas darbību, pieejamo funkcionalitāti u.c.;



Kontakti

Nacionālais veselības dienests

Rīga, Cēsu iela 31, k-3, 6.ieeja

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/e-veseliba/par-e-

veselibu

eveseliba@eveseliba.gov.lv

www.twitter.com/VMNVD

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/e-veseliba/par-e-veselibu

