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Čornajas pagasta  

pārvaldes informatīvā lapa 

Decembris 2017 Nr. 49 

 

Ar Tevi šai naktī lai notiek 
Neparasts brīnums kāds. 
Lai laime atnāk un paliek, 

Lai vēlīgs likteņa prāts. 
Lai mīlestības ir gana, 
Ko saņemt un citiem dot. 
Un nedienas gaismas zvanā 
Lai dvēsele pārkausēt prot! 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018. gadu! 
 

Lai piepildās viss, kas iecerēts un jaunas virsotnes,ko ssaniegt! 
  

Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs :Oļegs Kvitkovskis 

 

KAD  ZEMI  APMIRDZ  ZIEMASSVĒTKU  ZVAIGZNES, 
LAI  MŪSU  SIRDĪS  IEMĀJO  BALTS  PRIEKS, 
LAI  VĒJI  VISAS  BĒDAS PROJĀM  AIZNES 
UN  PATS  SEV NEJŪTIES  KĀ  PARĀDNIEKS. 
 

                            LAI  MŪŽAM  STARO  ZIEMASSVĒTKU 
ZVAIGZNES 

    UN  ZEMEI  PĀRI  BALTU  MIERU  LEJ, 
                 AR  KLUSINĀTU  DZIESMU  GAISMU  ATNES 

UN VISĀS  SIRDĪS  MĪLESTĪBU  SĒJ.                                    
                                                                                    /J.Tabūne/ 

 

    Gaišus  un  priecīgus  Ziemassvētkus  novēlam  
visiem  pagasta iedzīvotājiem. Lai  nākamais  

2018.gads  ir  bagāts  ar  labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas 
brīžiem.  

LAIMI, VESELĪBU, IZTURĪBU, VEIKSMI VISĀS DZĪVES JOMĀS, KĀ ARĪ  MIERU, SATICĪBU 
UN LABKLĀJĪBU KATRĀ ĢIMENĒ ! 

 
IKKATRAI   DIENAI   JAUNĀ GADĀ 
KĀ  JAUNAI  CERĪBAI  UN  PRIEKAM  BŪT. 
IKKATRAM  SAPNIM,  KATRAI  DOMAI, 
PAR  DZĪVES  ĪSTENĪBU  KĻŪT. 

Čornajas pagasta sociālā darba speciālisti :  
Inta Vegileja, Marina Mihaļkeviča 
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Satin sirdi eņģeļa matos. 

Ziemas saulgriežu vakars kad klāt. 

Prieka brīžus kā rudzus liec statos, 

Jaunam gadam  graudus sāc vākt! 

                                              ( K.Apškrūma) 

Ieklausies Ziemassvētkos! Ieklausies sirdī! 
Ieklausies mīlestībā…  
Un glabā šo dziesmu sevī! Un tici…  
Jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic, draudzība paliek pie tā, kas prot saprast  ,savstarpējā 
cieņa paliek pie tā, kas prot pasniegt roku un sniegt padomu grūtā brīdī. 
 
Gribu novēlēt gaišus Ziemassvētkus un skaistāko  
Ziemassvētku sapņu piepildījumu. 
Lai miers un saticība ienāk katrā ģimenē, lai cerība un mīlestība dzīvo Jūsu dvēselēs, 
lai laba veselība ir ik vienam, lai veiksme Jūs pavada ik dienas!  
 

Спасибо всем  жителям Чернайской волости за то, что Вы находите время и посе-

щаете наши организованные мероприятия! 

Хочу пожелать каждому из Вас крепкого здоровья, любви  в Ваших семьях, бла-

гополучия , счастья в  НОВОМ 2018. Году! 

Ratnieku tautas nama vadītāja : Vija Jeršova 

 

Vēlos lielu paldies pateikt tiem 290 bibliotēkas apmeklētājiem, kuri 2017. gadā izman-
toja bibliotēkas pakalpojumus. Novēlu, lai visiem – lieliem un maziem – Ziemassvētku 
vakars atnestu daudz gaiša prieka un Jaunajā gadā darba sparu un ticību nākotnei!  

  Ar Ziemassvētku baltajām kama-
nām 

             Eglīšu svecīšu gaismā 

         Brauksim Jaungadam pretī, 

        Līdzi ņemot tik labās dienas, 

      Gaišās domas un cerību putnus. 

Ratnieku bibliotēkas vadītāja : Alla Bule 
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Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl! 

Lai ir ko darīt un ir kas novērtē! 

Lai Jūs sargā no dbesīm un saprot uz zemes! 

Gaišus, mierpilmus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno Gadu! 

Vēl: Čornajas tautas nams. 

Svarīgākais par E-veselību 
 
 

Tuvojoties E-veselības sistēmas obligātās lietošanas uzsākšanas laikam, 2018. gada 1. janvārim, no kura darbnespē-
jas lapas un receptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai ārstiem būs jāizraksta elektroniski, Nacionālais veselības 
dienests ir apkopojis biežāk uzdotos iedzīvotāju jautājumus par E-veselības lietošanu. Aicinām iepazīties ar šiem jau-
tājumiem un noskaidrot, kuri no tiem ir pamatoti, bet par kuriem mēdzam dzirdēt mītus? 
Vai E-veselības sistēmā tiek nodrošināta datu aizsardzība?                                                                                               
E-veselības sistēmā tiek izmantota daudzpakāpju aizsardzības sistēma (autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzek-
ļiem – internetbanku, e-parakstu vai personas apliecību (EID)). Tādējādi nepiederošām personām piekļuve pacientu 
datiem ir liegta! Pacienta medicīniskos datus E-veselības sistēmā drīkst apskatīt tikai viņa ārstniecībā iesaistītās per-
sonas un pats pacients. Jebkura sistēmā veiktā darbība tiek reģistrēta, tādējādi iedzīvotājam E-veselībā ir pieejama 
informācija par to, kurš un kad ir skatījies viņa datus. Sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri. 
 
Kāpēc E-veselības sistēmā nav redzami mani medicīniskie dati?                                                              
E-veselības sistēmā ir redzami tikai tie medicīniskie dati, kurus tajā ievadījušas ārstniecības personas, līdz ar to šī 
informācija sistēmā uzkrājas pakāpeniski. Tā būs redzama, tiklīdz pacients saņems pirmo e-darbnespējas lapu, e-
recepti vai, piemēram, ārsts ievadīs sistēmā pacienta vizuālās diagnostikas izmeklējuma rezultātu. Jo aktīvāk ārsti 
lietos E-veselību, jo vairāk informācijas tajā uzkrāsies. Pacientu vēsturisko medicīnas datu ievade ārstiem nav obligā-
ta, tomēr to var darīt brīvprātīgi, izvērtējot nepieciešamību.  
 
Vai E-veselības sistēmai ir noteikts darba laiks?                                                                                           
E-veselības sistēma darbojas visu diennakti, līdz ar to ārstniecības personas un farmaceiti to var izmantot 24 stundas 
diennaktī (atbilstoši ārstniecības iestādes vai aptiekas darba laikam). 
 
Vai darba devējs e-darbnespējas lapā redzēs darbinieka diagnozi?                                                           
Nē, jo darba devējam netiek nosūtīta informācija par darbinieka diagnozi. To e-darbnespējas lapā redzēs tikai pa-
cients un ārsts, kurš ir noslēdzis e-darbnespējas lapu.  
 
Kā darba devējs saņems noslēgto e-darbnespējas lapu?                                                                                   
Noslēdzot e-darbnespējas lapu, tā no E-veselības sistēmas tiek automātiski nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam, līdz 
ar to informāciju par noslēgto lapu darba devējs nākamajā dienā redz savā EDS (VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēma) profilā. Ja nepieciešams, pacients var autorizēties E-veselības portālā un gan apskatīt atvērto/noslēgto e-
darbnespējas lapu, gan pēc e-darbnespējas lapas noslēgšanas to nosūtīt uz darba devēja e-pastu.  
 
Vai papīra darbnespējas lapas ar roku var izrakstīt ātrāk nekā E-veselībā?                                               
E-darbnespējas lapas izrakstīšana E-veselības sistēmā nozīmē, ka ārstam ir jāveic tikai divi klikšķi – jānorāda dar-
bnespējas cēlonis un informācija jāsaglabā, klikšķinot uz pogas “Saglabāt”. Pārējā informācija e-darbnespējas lapā 
uzrādās automātiski. 
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Izdevējs:                                                                        Čornajas pagasta pārvalde                                               64637598 

Izdevumu sagatavoja                                                      Vija Jeršova                                                                      64640979 

Kultūras ziņas Čornajas tautas na-

mā. 

25. decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku 

diskotēka Čornajas tautas namā -  līdzi var 

ņemt groziņus.  

27.decembrī plkst.13.00 Eglīte bērniem 

"Ledus pilsētas burvis". 

 

Vai cits cilvēks var iegādāties man izrakstītos e-receptes medikamentus?                                                
Jā, var! Lai to izdarītu, aptiekā ir: 1) jānosauc vai jāuzrāda e-receptes ID numurs (redzams E-veselībā ārstam un pa-
cientam); 2) jānosauc pacienta vārds, uzvārds; 3) jāuzrāda sava pase vai personas apliecība. Pērkot e-receptes zāles 
nepilngadīgam bērnam, e-receptes ID numurs nav jānosauc (medikamentus var iegādāties viens no vecākiem vai aiz-
bildnis, uzrādot savu pasi vai personas apliecību un nosaucot bērna vārdu, uzvārdu). 
 

Vai e-receptes medikamentus var iegādāties pa daļām?                                                                              
Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, 
jo farmaceits E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu. Savukārt kompensējamo zāļu e-recepti 
(rozā krāsā) būs jāizmanto tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medikamentus vienā reizē. Normatīvie akti nosaka, 
ka kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām ir aizliegta.  
Kā noskaidrot, kurās aptiekās var iegādāties e-receptes medikamentus?                                                  
E-receptes medikamentus var iegādāties aptiekās, kurās ir izvietota uzlīme “šeit lieto E-veselību”. Ja tāda nav redza-
ma, par e-receptes izmantošanu aicinām jautāt farmaceitam. Informācija par aptiekām, kuras ir noslēgušas E-
veselības lietošanas līgumu, pieejama portāla www.eveseliba.gov.lv E-veselības interaktīvajā kartē. Ja aptiekā nav 
iespējams iegādāties e-receptes medikamentus, iedzīvotāji aicināti par to ziņot Lietotāju atbalsta dienestam, zvanot pa 
tālruni 67803300 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.   
 

 

Kultūras ziņa Ratnieku tautas namā. 

23.12. plkst. 13.00 radošā darbnīca – Rotā-

jumi eglītei. 

27.decembrī, plkst.10.00 Ratnieku tautas 

namā  pasaku varoņi gaidīs Čornajas pagasta 

pirmsskolas vecuma bērnus uz  Jaungada 

eglītes izrādi  „Ledus pilsētas burvis 

”piedāvā teātris studija „Joriks”. 

Уважаемые родители и дети 

дошкольного возраста! 

27.декабря в 10.00 в Ратниекском клубе  

будем ждать Вас на Новогоднее  представ-

ление . 

Подарки дети и школьники 

пос.Ратниеки смогут получить 

27.декабря в 10.00 Ратниекском клубе. 

Vecais – Jaunais gads retro stilā. 

Gaidīsim pagasta iedzīvotājus, ciemiņus 13.janvārī 

2018.gada plkst.20.00 Ratnieku tautas namā uz” Vecā 

– Jaunā  gada aizvadīšanas” pasākumu retro  80… 90 

gadu mūzikas stilā .   (dj.Arnis no Viļāniem) 

Atnācējus ar dažādiem pārsteigumiem gaidīs Salatētis, 

Sniegbaltīte, dramatiskais kolektīvs, deju  grupas,  kā arī 

pasākuma laikā  minēsim mīklas, iesim rotaļās,  liesim lai-

mes, darbosies lotereja.(0.50eur) 

Līdzi ņemiet „ groziņu” un ļoti labu noskaņojumu. 

Ieeja – brīva. 

Старый – Новый год в стиле ретро... 

13.января 2018.года в 20.00 в Ратниекском клубе 

будем ждать жителей волости, гостей на РЕТРО 

БАЛ. 

Будут разные конкурсы, театральные , танцевальные 

представления,лотерея (0.50eur,). 

Музыка – в стиле диско  80. 

Веселить Вас будет - Dj Arnis из Вилян. 

С собой берите” корзиночку”  и очень веселое 

настроение.  Вход—бесплатно! 

 

https://www.eveseliba.gov.lv/karte/
mailto:atbalsts@eveseliba.gov.lv

