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Izstrādes stadijā
1.
2.
3.
4.
5.

Dokumenta veids
Dokumenta
nosaukums
Politikas joma un
nozare vai teritorija
Mērķa grupa
Dokumenta mērķis
un sākotnēji
identificētas
problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta noteikumu projekts „Invaliditātes
informatīvās sistēmas noteikumi”
Nodarbinātības un sociālā politika
Personas ar invaliditāti
Pašreizējā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (turpmāk - Valsts komisija)
Invaliditātes informatīvā sistēma (turpmāk informācijas
sistēma) ietver informācijas sistēmu un uz Oracle
Business Intelligence rīkiem bāzētu datu analīzes
sistēmu (Oracle BI), uz kuru katru nakti tiek replicēti
informācijas sistēmas dati. Valsts komisijas
informācijas sistēma ir uzsākta veidot 2006.gadā,
izmantojot ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus tās
izstrādei. . Pašreiz IIS sistēmas darbības nodrošināšanai
ir izveidota relāciju datu bāze (DBVS Oracle vers. 11g)
ar vairāk nekā 290 tabulām, kurās iekļauti vairāk par
tūkstoti uzglabājamo parametru. Tās apjoms uz diskiem
kopā ar auditācijas informāciju tuvojas 1 TB.
Informācijas sistēma nodrošina sekojošu funkcionalitāti
un svarīgāko datu kopu uzglabāšanu un apstrādi:
 klientu reģistru (t.sk. automatizēta 8 personas
datu parametru izgūšana un sinhronizācija ar
PMLP VMIS);
 ekspertīžu reģistru;
 lēmumu reģistru;
 atzinumu reģistru;
 invaliditātes apliecību reģistru;
 iesniegumu reģistru;
 auditācijas pierakstu reģistru;
 klientu rindu pārvaldības datus (IIS ir integrēta ar
rindu vadības sistēmu AKIS galvenajā ēkā
Ventspils iela 53, Rīga, kas ļauj izmantot ārējās
informatīvās iekārtas klientu apkalpošanā: klienta
rindas numuriņu saņemšana un izsaukumi
atbilstoši numuriem, kārtas numuru izgaismošana
uz informatīvajiem monitoru ekrāniem u.tml.);;
 invaliditātes apliecību automatizētu izdrukas no
informācijas (realizēta apliecību automatizēta
izdruka uz speciāliem printeriem no informācijas
sistēmā
ievadītajiem
ekspertīžu
datiem,
nodrošinot klientu fotografēšanu uz vietas,
fotoattēlu apstrādi tos ieskenējot vai saņemot
digitālā veidā jpg formāta datnēs un uzglabāšanu
Oracle DB),
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 atskaišu,

arhīva un klientam izsniedzamo
dokumentu
veidošanas
un
izdrukas
funkcionalitāte;
 automatizētu notifikāciju sistēmu un tās
pārvaldībai nepieciešamos datus (atgādinājumi
klientiem pa e-pastu un SMS par apliecību,
lēmumu termiņu beigām u.c.);
 datu izgūšanas un apstrādes funkcionalitāti
ārējiem klientiem (fiziskām personām, iestādēm)
e-pakalpojumos, tīmekļa pakalpēs un datu
replikāciju veidā.
Personas dati (bez sensitīvajiem personas datiem) ir
pieejami e-pakalpojumos (noslēgti līgumi ar vairāk
nekā 100 iestādēm), ārstiem/ģimenes ārstiem, kuri
veido nosūtījumus uz invaliditātes ekspertīzi, kā arī
pašām fiziskajām personām ar invaliditāti par sevi vai
savu aizgādībā vai aizgādnībā esošo personu.
Pašas personas par sevi var redzēt datus, koriģēt
kontaktinformāciju e-pakalpojumos EP176- Atkārtota
invalīda apliecības izsniegšana; EP62 - Iesniegums
Valsts komisijai par invaliditātes ekspertīzes veikšanu;
EP63- Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma
apstrīdēšanai; EP64- Mani dati Valsts komisijā;
Ārstiem/ģimenes ārstiem paredzētie e-pakalpojumi
EP65 un EP66 vairs netiek uzturēti, jo ir izveidoti web
servisi un sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu
notestēti jau testa vidē, ar kuriem visu nepieciešamo
informāciju par personām ar invaliditāti, t.sk. galvenās
invaliditātes lēmumā noteiktās diagnozes pēc SSK10
klasifikācijas, tiks nodota uz e-veselības portālu un būs
pieejama tajā.
Tāpat noteikumu projektā noteikts, kura institūcija
sniedz ziņas informācijas sistēmai un kas varēs saņemt
ziņas no sistēmas. Turklāt informācijas sistēma paredz,
ka informāciju var ievadīt un uzkrāt paralēli personas
lietai, nedublējot datu ievadi. Dati, kuru apstrādes
mērķis ir zudis, tiks glabāti informācijas sistēmas datu
arhīvā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Valsts komisija, veicot invaliditātes ekspertīzi,
nodrošina:centralizētu datu ievadi un šo datu izniegšnu;
datu glabāšanu vienuviet un šo datu aizsardzību;
Veidojot un attīstot informācijas sistēmu Valsts
komisija uztur invaliditātes ekspertīzes informatīvam
atbalstam nepieciešamo elektronisko vidi:
1) datu ievadei, apstrādei, glabāšanai, pārraidīšanai un
pieejamībai;
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2) efektīvai nepieciešamo ziņu apmaiņai starp
institūcijām;
3) automatizētai statistikas pārskatu sagatavošanai;
4) visu invaliditātes ekspertīzes procesā noteikto
personām izsniedzamo un Valsts komisija arhīvā
uzglabājamo dokumentu sagatavošanai un izdrukai
no informācijas sistēmas.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā
virzība
Dokumenti
Sabiedrības pārstāvju
iespējas līdzdarboties
Pieteikšanās
līdzdarbībai
Cita informācija
Atbildīgā
amatpersona

Visus invaliditātes ekspertīzes procesa laikā no
informācijas sistēmas izdrukātos un personām
izsniegtos dokumentus uzglabā papīra dokumentu veidā
arī Valsts komisijas arhīvā.
Dokumentu plānots izsludināt Valsts sekretāru
sanāksmē 2018.gada jūlijā.
Ministru kabineta noteikumi
Sabiedrībai ir tiesības līdzdarboties, izmantojot
internetu un sakaru pakalpojumus
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt
elektroniski,
rakstot
uz
e-pasta
adresi
Ruta.Veidlina@lm.gov.lv līdz 2018.gada 9.jūlijam.
Nav
Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā
referente Ruta Veidliņa
(e-pasts: Ruta.Veidlina@lm.gov.lv; tālr: 67782951)

