
2.pielikums

N.p.k. Līguma nosaukums Līguma numurs
Līguma saīsināts 

nosaukums
Līguma izpildītājs

Līguma summa ar 

PVN [EUR]

Samaksāta 

summa ar PVN 

[EUR]

Paredzēts samaksāt ar 

PVN [EUR]
Līguma izpildes statuss Informācija par akcepttestēšanu Informācija par lietojamības testēšanu Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi Drošības, veiktspējas audita līgumi

1

E-pierakstu, e-nosūtījumu un 

web portāla programmatūras 

izstrāde, administratoru 

apmācības

Vispārīgā vienošanās: VEC 2010/6/ERAF

Līgums Nr.1 VEC 2010/6/ERAF-1

Līgums Nr.2 VEC 2010/6/ERAF-2

Līgums Nr.3 VEC 2010/6/ERAF-3

Līgums Nr.4 VEC 2010/6/ERAF-4

Līgums Nr.6 VEC 2010/6/ERAF-6

E-pierakstu, e-

nosūtījumu un web 

portāla izstrāde

SIA "Lattelecom 

Technology"
2 341 415.37 1 657 249.95

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Tā kā sistēmai ir lietotāja saskarnes, 

tika izveidoti akcepttestēšanas 

scenāriji, veikta akcepttestēšana, par 

ko sagatavots akcepttestēšanas 

protokols un atbilstoši Vispārīgās 

vienošanās nosacījumiem informācijas 

sistēma tika pieņemta. 

Akcepttestēšanas laikā konstētās 

kļūdas tika apkopotas kopsavilkumā un 

atbilstoši novērstas.

Noslēgtā vispārīgā vienošanās paredz, ka 

e-veselības portāla izstrādes laikā jāveic 

lietojamības testi, iesaistot potenciālos 

lietotājus, bet netika detalizēti 

specificēts, ka risinājumam būtu jābūt 

īpaši atbilstošam kādiem specifiskiem 

lietojamības un ērtuma kritērijiem. 

Konstatētās problēmas akcepttestēšanas 

laikā, tika apkopotas akcepttestēšanas 

kopsavilkumā un novērstas. Kļūdas, kas 

tika konstatētas pēc akcepttestēšanas, 

tika risinātas garantijas ietvaros.

2009.gada 2.novembra līgums Nr.1 ar SIA "AA 

Projekts" Par Veselības aprūpes informācijas 

sistēmu, informācijas drošības un personas 

datu aizardzības tehniskā projekta izstrādi un 

projekta ieviešanas konsultatīvo atbalstu. SIA 

"AA projekts" piedalījās arī nodevumu 

pieņemšanā.

1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par 

sistēmas datu drošību un personas datu 

aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma 

Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4

2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA 

"PricewaterhouseCoopers" par informācijas 

sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM 

NVD 2013/6 ERAF-6

2
Vadības informācijas sistēmas 

uzlabojumi

Publiskais pakalpojumu līgums:  VEC 

2011/1/ERAF VIS uzlabojumi
SIA "Lattelecom 

Technology"
227 010.60 227 010.60

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

garantijas saistības 

beigušās. 

Programmatūra tiek 

uzturēta VIS  uzturēšanas 

ietvaros no Dienesta 

pamatbudžeta.

Informācijas sistēma tika pieņemta 

saskaņā ar Līguma nosacījumiem

Noslēgtās vispārīgās vienošanās ietvaros 

lietojamības testu veikšana nebija 

paredzēta.

Darba apjoms bijs salīdzinoši mazs un tika 

piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta 

speciālisti.

1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA 

"Corporate Consulting" par e-pakalpojumu 

drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 

2013/6 ERAF-5

3

Starpsistēmu integrācijas 

papildinājumi (E-veselības 

portāls, e-pierakstu un e-

nosūtījumu sistēma)

Vispārīgā vienošanās: VM NVD 2013/35 

ERAF -3

Līgums Nr.1 VM NVD 2013/35 ERAF -3-1

Līgums Nr.2 VM NVD 2013/35 ERAF -3-2

Līgums Nr.3 VM NVD 2013/35 ERAF -3-3

Integrācijas 

papildinājumi e-booking

SIA "Lattelecom 

Technology"
154 942.92 68 691.36

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar 

Vispārīgās vienošanās 2. punktu 

"Pilnveidojumu izstrādes un 

pieņemšanas kārtība". 

Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

Darba apjoms bijs salīdzinoši mazs un tika 

piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta 

speciālisti.

N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai 

kopā

4

Sistēmas darbināšanai 

nepieciešamā drošības 

risinājuma iegāde

Līguma Nr. VM NVD 2013/44 ERAF Drosības risinājums
SIA "Santa Monica 

Networks"
189 485.01 68 509.21

Līguma ietvaros var 

pasūtīt iekārtas 

uzturēšanas darbus

Izpildīts,  uzsācies 

garantijas periods

Iekārta tika uzstādīta, veikta 

pirmreizējā konfigurācija un apmācīti 

Nacionālā veselības dienesta darbinieki 

darbā ar drošības risinājumu

Noslēgtā līguma  ietvaros lietojamības 

testi nebija paredzēta.
N/A N/A

5
Integrācijas platformas 

informācijas sistēmas izstrāde 

Vispārīgā vienošanās: VEC/2010/3/ERAF

Vienošanās Nr.1: VEC/2010/3/ERAF-1

Vienošanās Nr.2: VEC/2010/3/ERAF-2

Līgums Nr. VEC2010/3/ERAF-2

Integrācijas platforma SIA "ABC software" 1 134 505.45 1 134 505.45

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Sistēma darbojas produkcijas vidē kopš  

2013.gada 1.aprīļa nodrošinot NMPD 

paziņojumu par nestacionētajiem 

pacientiem nosūtīšanu ģimenes 

ārstiem.

Sistēmas pieņemšana notika, veicot 

akcepttestus, kā arī pilotdarbināšanu 

saskaņā ar pilotdarbināšanas plānu.

Pieņemšanas procesā, tika izveidota 

produkcijas vide, kurā darbojās 

Integrācijas platforma un NMPD 

serviss. Visas kļūdas, kas pieņemšanas 

procesā tika konstatētas, tika 

novērstas.

Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

2010.gada 24.augusta Publisks pakalpojumu 

līgums Nr. VEC/2010/1/ERAF ar SIA "AA 

Projekts". Akcepttestēšanas veikšana atbilstoši 

līgumam netika paredzēta, bet tika nodrošināts 

atbalsts

1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par 

sistēmas datu drošību un personas datu 

aizsardzības prasību ievērošanas audits Līguma 

Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4

2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA 

"Corporate Consulting" par informācijas 

sistēmas drošības novērtēšanu Līguma Nr. VM 

NVD 2013/6 ERAF-2

3) 2015.gada 31.jūlija līgums ar SIA "DPA" par 

integrācijas platformas pēcauditu, Līguma Nr. 

VM NVD 2013/6 ERAF-7

6
Elektroniskās veselības kartes 

informācijas sistēmas izstrāde 

Vispārīgā vienošanās: VEC 2012/2/ERAF

Līgums Nr.1:  VEC 2012/2/ERAF-1

Līgums Nr.2:  VEC 2012/2/ERAF-2

Līgums Nr.3  VEC 2012/2/ERAF-3

EVK
AS „Datorzinību 

centrs”
2 021 281.85 2 021 281.85

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Sistēmas pieņemšana notika, veicot 

akcepttestus, kā arī pilotdarbināšanu 

saskaņā ar pilotdarbināšanas plānu.

Sistēmas pieņemšana notika atbilstoši 

izveidotiem scenārijiem, kuri tika 

pārbaudīt. Visas kļūdas, kas 

pieņemšanas procesā tika konstatētas, 

tika novērstas.

Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

2010.gada 24.augusta Publisks pakalpojumu 

līgums Nr. VEC/2010/1/ERAF ar SIA "AA 

Projekts". Akcepttestēšanas veikšana atbilstoši 

līgumam netika paredzēta, bet tika nodrošināts 

atbalsts

1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par 

sistēmas datu drošību un personas datu 

aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma 

Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4

2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA 

"PricewaterhouseCoopers" par informācijas 

sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM 

NVD 2013/6 ERAF-6

e-Veselības projektu līgumu izpildes analīze



N.p.k. Līguma nosaukums Līguma numurs
Līguma saīsināts 

nosaukums
Līguma izpildītājs

Līguma summa ar 

PVN [EUR]

Samaksāta 

summa ar PVN 

[EUR]

Paredzēts samaksāt ar 

PVN [EUR]
Līguma izpildes statuss Informācija par akcepttestēšanu Informācija par lietojamības testēšanu Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi Drošības, veiktspējas audita līgumi

7

Starpsistēmu integrācijas 

darbi e-receptes informācijas 

sistēmai

Vispārīgās vienošanās: VM NVD 2013/35 

ERAF -4

Līgums Nr.1: VM NVD 2013/35 ERAF-4-1

Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-4-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-4-3

Starpsistēmu 

integrācijas darbi e-

receptei

SIA "ABC software" 174 240.00 42 809.70

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar 

Vispārīgās vienošanās 2. punktu 

"Pilnveidojumu izstrādes un 

pieņemšanas kārtība". 

Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

Darba apjoms bijs salīdzinoši mazs un tika 

piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta 

speciālisti.

N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai 

kopā

8
Starpsistēmu integrācijas 

darbi EVK sistēmai

Vispārīgās vienošanās: VM NVD 2013/35 

ERAF -2

Līgums Nr.1 : VM NVD 2013/35 ERAF - 2 - 

1

Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-2-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-2-3

Līgums Nr.4: VM NVD 2013/35 ERAF-2-4

Līgums Nr.5: VM NVD 2013/35 ERAF-2-5

Starpsistēmu 

integrācijas darbi EVK

AS „Datorzinību 

centrs”
156 816.00 66 211.20

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar 

Vispārīgās vienošanās 2.punktu 

"Pilnveidojumu izstrādes un 

pieņemšanas kārtība".

Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

Darba apjoms bijs salīdzinoši mazs un tika 

piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta 

speciālisti.

N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai 

kopā

9
Elektroniskās receptes 

informācijas sistēmas izstrāde

Vispārīgā Vienošanās: VEC 2010/5/ERAF

Līgums Nr.1:  VEC 2010/5/ERAF/1

Līgums Nr.2:  VEC 2010/5/ERAF/2

e-Recepte

Personu apvienība 

„SIA In-volv Latvia un 

SIA ABC Software”

249 236.59 111 690.92

Vispārīgās vienošanās 

summa tika samazināta 

par apjomu, kāds 

nepieciešams Microsoft 

licenču iegādei, kuras 

tika iegādātas 

Elektroniskajā 

iepirkumu sistēmā. 

Vienošanās ir pabeigta 

un jaunus darbus šīs 

vienošanās ietvaros nav 

iespējams pasūtīt.

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Informācijas sistēmas  dokumentācijas 

nodevumi tika izstrādāti un pieņemti 

sadarbībā ar kvalitātes uzraugu SIA 

„Konsorts”. Sistēmas pieņemšanu veica 

Nacionālais veselības dienests, veicot 

akcepttestus sadarbībā ar konsultantu 

SIA "AA projekts", kur, izmantojot testa 

klientu un izsaucot sistēmas tīmekļa 

pakalpes, tika veikts akcepttests.

Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

2012.gada 23.jūlija līgums Nr. VM NVD 

2012/19/ERAF ar SIA "Konsorts" Par 

elektroniskās receptes informācijas sistēmas 

izveides pirmā posma nodevumu kvalitātes 

kontroli

1) 2014.gada 17.aprīļa līguma ar SIA 

"PriceswaterhouseCoopers" par E-receptes 

informācijas sistēmas drošības dokumentācijas 

komplekta izstrādi, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 

ERAF-1

1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par 

sistēmas datu drošību un personas datu 

aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma 

Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4

2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA 

"PricewaterhouseCoopers" par informācijas 

sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM 

NVD 2013/6 ERAF-6

3) 2014.gada 9.novembra līgums ar SIA "DPA" 

par informācijas sistēmas un programmatūras 

veiktspējas novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 

2013/6 ERAF-3

10
Starpsistēmu integrācijas 

darbi integrācijas platformai

Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2013/35 

ERAF -1

Līgums Nr.1: VM NVD 2013/35 ERAF-1-1

Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-1-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-1-3

Līgums Nr.4: VM NVD 2013/35 ERAF-1-4

Starpsistēmu 

integrācijas darbi IP
SIA "ABC Software" 152 460.00 74 538.96

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar 

Vispārīgās vienošanās 2.punktu 

"Pilnveidojumu izstrādes un 

pieņemšanas kārtība".  Pilnveidojumi ir 

veikti, pārbaudīti, pieņemti un darbojas 

VVIS testa vidē.

Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota 

aizmugursistēma (back-end) bez 

lietotāju saskarnēm - lietojamības testus 

šādām sistēmām neveic.

Šo nodevumu izstrādē un pieņemšanā netika 

piesaistīti konsultatni. Darba apjoms bijs 

salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai 

Nacionālā veselības dienesta speciālisti.

N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai 

kopā

11

Kompensējamo zāļu 

reģistrācijas un uzskaites 

informācijas sistēmas 

papildinājumi

VM NVD 2013/13 ERAF KZRU papildinājumi SIA "Tieto Latvia" 94 966.85 42 785.60

Atlikusī summa 

novirzīta KZRU IS 

neparedzētām 

izmaiņām eksplutācijas 

laikā (tiek segta no NVD 

pamatbudžeta 

līdzekļiem)

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir 

beigušās

Nodevumu akcepttestēšana notika 

veicot akcepttestēšanu divās iterācijās. 

Izstrāde tika pieņemta veicot 

akcepttestēšanu. Akcepttestēšanas 

laikā konstētās kļūdas tika apkopotas 

kopsavilkumā un atbilstoši novērstas.

Lietojamības testi šiem papildinājumiem 

netika veikti, darba uzdevums bija 

saistīts ar klasifikatoru eksportu 

sagatavošanu un nodošanu VVIS

Šo nodevumu izstrādē un pieņemšanā netika 

piesaistīti konsultatni. Darba apjoms bijs 

salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai 

Nacionālā veselības dienesta speciālisti.

N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai 

kopā

12

Vienotās  veselības nozares 

informācijas sistēmas 

darbības paplašināšana

Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/3 

ERAF 

Līgums Nr.1: VM NVD 2014/3 ERAF-1

Līgums Nr.2: VM NVD 2014/3 ERAF-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2014/3 ERAF-3

Līgums Nr.4: VM NVD 2014/3 ERAF-4                                                       

Līgums Nr.5: VM NVD 2014/3 ERAF-5                                                       

Līgums Nr.6: VM NVD 2014/3 ERAF-6                                                       

Līgums Nr.7: VM NVD 2014/3 ERAF-7                                                        

Līgums Nr.8: VM NVD 2014/3 ERAF-8

Līgums Nr.9: VM NVD 2014/3 ERAF-9 

Līgums Nr.10: VM NVD 2014/3 ERAF-10

Līgums Nr.11: VM NVD 2014/3 ERAF-11

Līgums Nr.12: VM NVD 2014/3 ERAF-12

Līgums Nr.13: VM NVD 2014/3 ERAF-13

Līgums Nr.14: VM NVD 2014/3 ERAF-14

VVIS izstrāde SIA "Lattelecom" 2 378 061.01 1 823 002.56 2 183 490.80

Izpildē (līgums Nr.11, 

līgums Nr.14 + papildus 

sistēmas uzlabojumi - visi 

darbi sākot no līguma 

Nr.11 tiek finansēti no 

budžeta līdzekļiem). 

Garantijas saistības līdz 

2017.gada decembrim

Akceptestēšana tiek veikta Vienošanās 

1.3.pielikumā noteiktajā kārtībā

ERAF II kārtas projekta ietvaros 

noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. VM 

NVD 2014/3 ERAF "par Vienotās 

veselības nozares informācijas sistēmas 

darbības paplašināšanu" ietvaros tika 

veikti lietojamības testi

2014.gada 12.decembra vispārīgā vienošanās 

Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA „Corporate 

Consulting”, SIA „Ernst & Young Baltic”, un SIA 

„AA projekts” par E-veselības  integrētās 

sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības 

darbiem

Darbi veikti ERAF projekta realizācijas laikā.

2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par  

veiktspējas, drošības audita un drošības 

dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem 

Nacionālā veselības dienesta un Veselības 

inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, 

VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA 

„Corporate Consulting”, SIA ”KPMG Baltics” un 

SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "Corporate 

consulting", Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-1, 

Nr.2015/8 ERAF-6 (Drošības auditi); Nr.VM NVD 

2015/8 ERAF-2 (Veikstpējas audits).



N.p.k. Līguma nosaukums Līguma numurs
Līguma saīsināts 

nosaukums
Līguma izpildītājs

Līguma summa ar 

PVN [EUR]

Samaksāta 

summa ar PVN 

[EUR]

Paredzēts samaksāt ar 

PVN [EUR]
Līguma izpildes statuss Informācija par akcepttestēšanu Informācija par lietojamības testēšanu Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi Drošības, veiktspējas audita līgumi
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Vienotās uzraudzības 

informācijas sistēmas 

2.kārtas izstrāde

Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/9 

ERAF 

Līgums Nr.1: VM NVD 2014/9 ERAF-1

Līgums Nr.2: VM NVD 2014/9 ERAF-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2014/9 ERAF-3

VUIS izstrāde SIA "Tieto Latvia" 341 452.32 341 452.32

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir līdz 

2017.gada novembrim

Akcepttestēšana tiks veikta atbilstoši 

Vienošanās 1.3.pielikumā noteiktajai 

kārtībai. Akcepttestēšanas atbalstu 

sniedza konsultants SIA "AA 

projekts"un AA 

n/a

1) 2014.gada 12.decembra vispārīgā 

vienošanās Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA 

„Corporate Consulting”, SIA „Ernst & Young 

Baltic”, un SIA „AA projekts” par E-veselības  

integrētās sistēmas izstrādes kvalitātes 

uzraudzības darbiem - darbu izpildi veica SIA 

"AA projekts".

2) VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS Nr. 

VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP_1 PASŪTĪJUMS: 

VMNVD/2016/93 - SIA "AA projekts"

2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par  

veiktspējas, drošības audita un drošības 

dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem 

Nacionālā veselības dienesta un Veselības 

inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, 

VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA 

„Corporate Consulting”, SIA ”KPMG Baltics” un 

SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "KPMG Baltics", 

Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-3
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Nozares statistikas 

informācijas sistēmas izstrāde

Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/10 

ERAF 

Līgums Nr.1: VM NVD 2014/10 ERAF-1

Līgums Nr.2: VM NVD 2014/10 ERAF-2

Līgums Nr.3: VM NVD 2014/10 ERAF-3

Līgums Nr.4: VM NVD 2014/10 ERAF-4

DWH izstrāde
SIA "Visma 

Enterprise"
454 472.67 409 170.27

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti, 

programatūrai un 

dokumentācijai 

garantijas saistības ir līdz 

2017.gada novembrim

Akceptestēšana tiks veikta Vienošanās 

1.2.pielikumā noteiktajā kārtībā
Nav paredzēta

2014.gada 12.decembra vispārīgā vienošanās 

Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA „Corporate 

Consulting”, SIA „Ernst & Young Baltic”, un SIA 

„AA projekts” par E-veselības  integrētās 

sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības 

darbiem - SIA "Corporate Consulting"

2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par  

veiktspējas, drošības audita un drošības 

dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem 

Nacionālā veselības dienesta un Veselības 

inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, 

VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA 

„Corporate Consulting”, SIA ”KPMG Baltics” un 

SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "KPMG Baltics", 

Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-4
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Izmaiņas Elektroniskajā 

deklarēšanas sistēmā (EDS), 

Nodokļu maksātāju 

apziņošanas sistēmā (NMAS) 

un Nodokļu maksātāju datu 

sistēmā (NMDS) sakarā ar 

darbnespējas lapu (DNL) datu 

saņemšanu un apstrādi no 

Nacionālā veselības dienesta 

(NVD).                            

FM VID 2014/034/ERAF EDS
AS "Exigen Services 

Latvia"
23 183.60 23 183.60

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti

Akcepttestēšana veikta gan VID, gan 

NVD pusē
Nav paredzēta N/A N/A
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Izmaiņas VID Web servisu 

sistēmā (VIDWS) sakarā ar 

darbnespējas lapu (DNL) datu 

saņemšanu un apstrādi no 

Nacionālā veselības sienesta 

(NVD)

FM VID 2014/043/ERAF EDS
AS "Exigen Services 

Latvia"
24 647.70 24 647.70

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti

Akcepttestēšana veikta gan VID, gan 

NVD pusē
Nav paredzēta N/A N/A
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Izmaiņas Nodokļu 

informācijas sistēmā (NIS) un 

Izziņu informācijas sistēmā 

(IZIS) sakarā ar darbnespējas 

lapu (DNL) datu saņemšanu 

un apstrādi no Nacionālā 

veselības sienesta (NVD)

FM VID 2014/027/ERAF EDS
AS "Exigen Services 

Latvia"
44 649.00 44 649.00

Līguma izpildes termiņš 

ir beidzies un nav 

iespējams pasūtīt 

jaunus darba 

uzdevumus

Parakstīti pieņemšanas 

nodošanas akti

Akcepttestēšana veikta gan VID, gan 

NVD pusē
Nav paredzēta N/A N/A


