1 Ievads
1.1 Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi
Termins/Saīsinājums

Skaidrojums

KA

Klīniskais algoritms

KC

Klīniskais ceļš

KI

Klīniskais indikators

KV

Klīniskā vadlīnija

1.2 Risinājuma kopskats
Informācijas sistēmas mērķi ir:
1.
2.
3.
4.
5.

nodrošināt izveidoto KA, KC uzkrāšanu un “dzīves cikla” pārvaldību;
nodrošināt klīnisko vadlīniju datu bāzē iepriekš uzkrāto dokumentu pārņemšanu un dzīves cikla
pārvaldību;
nodrošināt vienkāršu sistēmas integrāciju ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju un e-veselības
informācijas sistēmām (Izmaiņas e-veselības portālā nav šī iepirkuma priekšmets);
nodrošināt identificētiem sistēmas lietotājiem (veselības aprūpes nozares profesionāļiem) iespēju
komentēt dokumentu saturu;
Nodrošināt iespēju informācijas sistēmā veikt manuālu un automatizētu (lietojot API) citu dokumentu
veidu (piemēram: medikamentu apraksti, žurnālu raksti un tml.) ielādi un publicēšanu.

Šajā iepirkumā Pretendentam ir jāveic informācijas sistēmas izstrāde, uzstādīšana uz Pasūtītāja tehniskā
nodrošinājuma, kā arī sākotnējā datu migrācija - izveidoto dokumentu un mājaslapā izvietoto klīnisko vadlīniju
ielāde informācijas sistēmā.
Projekta laikā Piegādātājam jāveic sistēmas ekspluatācijas atbalsts, jāsniedz garantijas un tehniskā atbalsta
pakalpojumi izstrādātājam risinājumam, kā arī jāsniedz atbalsts sistēmu integratoriem pieslēgumu veidošanai.
Visas tehniskajā specifikācijā uzskaitītās prasības būs obligātas. Prasības, kuras attiecas uz informācijas sistēmas
funkcionalitāti, var tikt precizētas sistēmas izveides gaitā. Jebkuras prasību izmaiņas būs jāsaskaņo ar
Pasūtītāju.

2 Funkcionālās prasības
2.1 Sistēmā uzglabājamā informācija
Sistēma uzglabā informāciju vismaz par sekojošiem informācijas objektiem (dokumentiem): Klīniskajām
vadlīnijām (KV), Klīniskajiem algoritmiem (KA), Klīniskajiem ceļiem (KC) un Klīniskajiem indikatoriem (KI), kā arī
ar šiem objektiem saistīto informāciju – metadatiem un lietotāju komentāriem. Sistēmā var tikt uzglabāti arī citi
informācijas objektu veidi. Visi informācijas objekti tiek versionēti.
Visi informācijas objektu veidi tiek sadalīti atsevišķi uzglabājamās informācijas vienībās (IV). Katrai IV ir savs
tips, tāds kā: “teksta fragments”, “attēls”, “shēma” vai “skripts”. Informācijas vienības un informācijas objekti
var tikt papildus iezīmēti ar “birkām” (label, tag), kuras precizē informācijas vienības nozīmi un var tikt
izmantotas strukturētai informācijas meklēšanā sistēmā.

Sistēmas informācijas vienībām un informācijas objektiem var tikt pievienoti identificētu lietotāju komentāri,
kuri tiek saglabāti sistēmā. Komentāru apstrādi un slēgšanu veic autorizēti darbinieki.
Sistēmas loģiskais informācijas modelis (E-R diagramma Barkera1 notācijā) attēlots sekojošā attēlā:

Informācijas vienības
Sistēmai jānodrošina darbs ar sekojošiem informācijas vienību veidiem:
1.
2.
3.
4.

teksta fragments – XHTML formatēts teksta fragments, kas var saturēt norādes uz sistēmā glabātiem
attēliem, ārējas norādes un norādes citiem teksta fragmentiem;
attēls – grafisks informācijas attēlojums, kādā no patentu - brīviem attēlu glabāšanas formātiem
(piemēram, PNG vai JPG);
shēma – grafiskas shēmas (algoritma) reprezentācija formalizēta teksta formā.
skripts – Izpildāma koda fragments (formāls algoritms), kas reprezentē klīnisko algoritmu.

Informācijas vienība – teksta fragments
Teksta fragmenti ir jāuzglabā ņemot vērā sekojošus ierobežojumus:
1.
2.
3.
4.

1

Teksts tiek uzglabāts UNICODE UTF8 simbolu kodējumā2;
Maksimālais teksta fragmenta izmērs, ieskaitot XHTML iezīmes (XHTML tag), ir 32KB;
Teksta iezīmēm ir jāatbilst XHTML3 kodējuma prasībām.
Teksta fragmentos tiek atļauts izmantot sekojošus XHTML iezīmes: virsrakstus
(<H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5>),teksta formatējumu(<b>,<i>,<u>,<s>,<br>,<p>), sarakstus (<ul>,<ol>,<li>),

Barker's notation – Ričarda Barkera izstrādātā E-R diagrammu apzīmējumu sistēma.
UNICODE – universāls simbolu kodējuma standarts datoru vidē. http://unicode.org/
3
XHTML – XML valodas paplašinājums teksta formatējuma aprakstam. https://www.w3.org/TR/xhtml1/
2

tabulas (<table>,<thead>,<tbody>,<tfoot>,<tr>,<td>), saites (<a>) un attēlus (<img>). Citas XHTML iezīmes
dokumentā nav atļautas. XHTML iezīmēs ir atļauti sekojoši atribūti:
Atribūts

Atļauts šādās
XHTML iezīmēs

Piezīmes

href

<a>

Ārēja vai IS resursa norāde:
 Ārējs resurss: https://www.example.com/.
 Sistēmas resurss: is://<is identifikators>
Resursu norādes var norādīt informācijas objektiem
vai uz teksta fragmentiem konkrēta informācijas
objekta ietvaros.

target

<a>

Atļautās vērtības: _blank, _self

src

<img>

Ārēja vai sistēmas resursa norāde:


Ārējs resurss: https://www.example.com/IS
resurss: is://<is identifikators>

Resursu norādes var norādīt uz attēlu tikai konkrēta
informācijas objekta ietvaros.

5.
6.

height

<img>

Attēla augstums

width

<img>

Attēla platums

class

Visās iezīmes

Piegādātājam jānodrošina vienotu un saskaņota CSS·
klašu izmantošana, lai nodrošinātu vienādu teksta
attēlošanas stilu visiem teksta fragmentiem.

Katram teksta fragmentam sistēmai ir jāpiešķir sistēmā unikāls, laika gaitā nemainīgs un atkārtoti
neizmantojams identifikators;
Teksta fragments pēc ievietošanas ir laika gaitā nemainīgs un pieejams tikai lasīšanas režīmā. Teksta
fragmenta maiņa notiek, veidojot jaunu teksta fragmentu ar jaunu unikālu identifikatoru.

Informācijas vienība – attēls
Attēli ir jāuzglabā ņemot vērā sekojošus ierobežojumus:
1.
2.
3.
4.
5.

Attēla maksimālais izmērs ir ierobežots ar 2 MB4.
Attēlam papildus ir jāuzglabā vismaz sekojoši metadati: attēla izmēri, attēla kodēšanas tips (attēla MIME 5
tips), attēla saturiskais nosaukums (virsraksts);
automātiski no attēla jādzēš visi personalizējošie metadati, tādi kā GPS koordinātes, veidojušās iekārtas
tips un sērijas numurs un tamlīdzīgi;
automātiski no attēla faila jādzēš jebkura veida izpildāmi dati (tādi kā programmu skripti un izpildāmu
programmu fragmenti);
Katram attēlam sistēmai ir jāpiešķir sistēmā unikāls, laika gaitā nemainīgs identifikators;

informācijas vienība – shēma
Jāuzglabā informācija par grafiskajām shēmām, ņemot vērā sekojošus ierobežojumus:
1.

4
5

Informācijas shēma tiek uzglabāta kā XML dokuments. XML dokumentā ir atļautas iezīmes (tags), kuras
uzskaitītas sekojošajā tabulā:

MB – megabaiti. 1 megabaits = 1048576 baiti.
MIME tips – standartizēts veids failu tipu aprakstīšanai

XML
elements

Atribūti

Piezīmes:

schema

ISid=”<shēmas IS identifikators”

Shēmas apraksta “saknes”
elements satur kopējo
informāciju par shēmu.

title=“<schema title>”
version=“<version string>”
start=“<shēmas pirmā soļa identifikators>”
description=”<paskaidrojuma IS identifikators>”
exit

Id=“<soļa identifikators>”
description=”<paskaidrojuma IS identifikators>”
title=”<step title>”

Apzīmē izeju no shēmas. Ja
norādīts nextSchema atribūts,
tas ir interpretējams, kā pāreja
uz nākamo shēmu.

nextSchema=<IS identifikators>
step

Id=“<soļa identifikators>”
next=”<nākamā soļa identifikators>”
description=”<paskaidrojuma IS identifikators>”

Apraksta izpildāmās darbības.
Darbības tiek aprakstītas kā
teksts starp <step> un </step>
iezīmēm

title=”<step title>”
is_id=”<soļa IS identifikators”
decision

Id=“<soļa identifikators>”
description=”<paskaidrojuma IS identifikators>”
nextTRUE=”<nākamais solis, ja nosacījums patiess>”
nextFALSE=”<nākamais solis, ja nosacījums nav
patiess>”

Apraksta lēmuma pieņemšanas
punktu. Lēmuma nosacījums
tiek aprakstīts kā teksts starp
<decision> un </decision>
iezīmēm.

title=”<step title>”
type = “text”
2.

Dokumenta iezīmēm ir atļauti atribūti, kuri uzskaitīti sekojošajā tabulā.
Atribūts

Nozīme

sistēmasid

sistēmas identifikators, kas apzīmē shēmu vai
shēmas soli. Shēmā var “ienākt”, norādot šo
identifikatoru.

id

Shēmas soļa identifikators. Shēmas soļa
identifikatoriem ir jābūt unikāliem konkrētas
shēmas ietvaros.

title

Shēmas vai shēmas soļa virsraksts.

version

Shēmas versijas identifikācija.

start

Pirmā shēmas soļa (sākuma) identifikators

Piezīmes:

Šo atribūtu sistēma aizpilda
automātiski.

Atribūts

Nozīme

Piezīmes:

description

identifikators, kas norāda uz soļa vai visas shēmas
paskaidrojumu – teksta vai attēla tipa informācijas
vienību.

next

Nākoša izpildāmā soļa identifikators.

nextTRUE

Nākamā soļa identifikators, ja nosacījums IR patiess

<decision> iezīmēm.

nextFALSE

Nākamā soļa identifikators, ja nosacījums NAV
patiess

<decision> iezīmēm.

nextSchema

Nākamās shēmas identifikators. Ja norādīts, apzīmē
nepieciešamību pāriet uz citu shēmu.

Shēmas apraksta piemērs:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ISSchema ISid="KS0001" title="IS shēmas piemērs" version="1" start_id="s1" xmlns="uri:is….gov.lv">
<step id="s1" next="d1">Pirmā soļa darbības</step>
<decision id="d1" nextTRUE="s2" nextFALSE="s3" type="text">Pārbaudes nosacījums, piemēram
vecums lielāks par 80 gadiem</decision>
<step id="s2" next="e1">Otrā soļa darbības</step>
<exit id="e1"/>
<step id="s3" next="s4" ISid="KS0001-S4">Trešā soļa darbības</step>
<step id="s4" next="e2">Ceturtā soļa soļa darbības</step>
<exit id="e2" title="Algoritma beigas"/>
</ISSchema>

Shēmas apraksta piemēra iespējamais grafiskais attēlojums:

KS0001
KVIS Shēmas piemērs
Versija: 1

Pirmā soļa darbības

Jā

Pārbaudes nosacījums,
piemēram vecums lielāks
par 80 gadiem

Otrā soļa darbības

Nē

Trešā soļa darbības

Ceturtā soļa darbības

Algoritma
beigas

3.

Shēmas XML apraksta struktūra (iezīmes, atribūti, to nozīme) ir precizējama un dokumentējama izstrādes
laikā.

Informācijas vienība – skripts
Skripti jāuzglabā ņemot vērā sekojošus ierobežojumus:
1.
2.
3.

4.

Skripts tiek uzglabāts UNICODE UTF8 simbolu kodējumā;
Maksimālais skripta izmērs ir 32KB;
Skriptam papildus ir jāuzglabā vismaz sekojoši metadati: skripta valoda (skripta definīcijas valoda,
piemēram: HL7 GELLO), skripta versijas autors, skripta uzturētāja organizācija, norādes uz skripta
dokumentāciju;
Skripts pēc ievietošanas ir laika gaitā nemainīgs un pieejams tikai lasīšanas režīmā. Skripta maiņa notiek,
veidojot jaunu skriptu ar jaunu unikālu identifikatoru;

Informācijas objekta identifikators
Nosacījumi informācijas objektu (Klīniskās vadlīnijas (KV), Klīniskie algoritmi (KA), Klīniskie ceļi (KC) un Klīniskie
indikatori (KI)) identifikācijai:
Katram informācijas objektam izveidošanas brīdī ir jāpiešķir unikāls un objekta dzīves cikla laikā nemainīgs
identifikators – sistēmas identifikators, kas tiek veidots sekojošā veidā:
nnn-vvv
kur:





nnn – informācijas objekta loģiskais unikālais identifikators, brīva ciparu un burtu kombinācija, kura
sākas ar burtu. Objekta loģiskie identifikatori nedrīkst pārklāties ar informācijas vienību
identifikatoriem, maksimālais atļautais garums ir 16 simboli.
vvv – objekta versijas kārtas numurs pieaugošā secībā, sākot ar 1. Objekta versijas maksimālais garums
ir 16 cipari.

Norāde uz informācijas objektu sistēmā ir iespējama vienā no veidiem:
1.
2.

Kā norāde uz konkrēta informācijas objekta konkrētu versiju, tad tiek norādīts gan loģiskais identifikators,
gan arī skaitlisks versijas numurs. Piemēram: KV123-14.
Kā norāde bez versijas numura, kas automātiski nozīmē norādi uz attiecīgā objekta pēdējo apstiprināto
versiju.

Informācijas vienības identifikators
Nosacījumi informācijas vienību (teksta fragmentu, attēlu vai skriptu) identifikācijai:
1.

2.

Katrai informācijas vienībai izveidošanas brīdī ir jāpiešķir unikāls un objekta dzīves cikla laikā nemainīgs
identifikators – sistēmas identifikators, kas tiek veidots kā pavaļīgu ciparu un burtu kombinācijas, kura
sākas ar burtu. Piemēram: B321; Identifikatora maksimālais atļautais garums ir 32 simboli.
Informācijas vienības identifikatoram ir jābūt unikālam sistēmā, un tas nedrīkst pārklāties ar informācijas
vienību loģiskajiem identifikatoriem.

Informācijas piekļuves ierobežojumi
Atsevišķām informācijas vienībām var tikt noteikta ierobežota piekļuve (piekļuve tikai veselības aprūpes jomas
profesionāliem). Jānodrošina 2 piekļuves līmeņi:


Publiska piekļuve – informācija pieejama visiem.



Profesionāla piekļuve – informācija pieejama tikai veselības aprūpes jomas profesionāļiem.

Sistēmas birkas
Informācijas objekti (Klīniskās vadlīnijas (KV), Klīniskie algoritmi (KA), Klīniskie ceļi (KC) un Klīniskie indikatori
(KI)) un informācijas vienības (teksta fragmenti, attēli, shēmas un skripti) var tikt papildus iezīmēti (klasificēti) ar
“birkām” (label, tag), kuras raksturo informācijas vienības saturu un var tikt izmantotas strukturētai
informācijas meklēšanā. Jebkuram informācijas objektam vai informācijas vienībai var tikt piešķirtas neviena,
viena vai vairākas birkas. Sistēma uztur sekojošus birku veidus:
1.
2.

3.

4.

Teksts – UNICODE UTF8 kodēta simbolu rinda ar maksimālo garumu 64 simboli, kura sastāv no angļu un
latviešu burtiem un cipariem. Piemēram “PROFILAKSE”;
E-veselība integrācijas platformā pieejama klasifikatora kods – kombinācija no e-veselības klasifikatora
identifikatora un klasifikatora koda vērtības. Piemēram: “LV:1.3.6.1.4.1.38760.2.159:J04.1” (SSK10, kods
“J04.1” – “Akūts traheīts”).
HL7 standartā definēta klasifikatora kods – kombinācija no HL7 klasifikatora identifikatora un klasifikatora
koda vērtības. Piemēram: “HL7:ln:85724-3” (LOINC klasifikators, kods “90869-9” – “Asymmetry of lower
face”);
sistēmā definēts klasifikatora kods. Piemēram: “IS:KVGrupa:PSH” (IS Klīnisko vadlīniju grupu klasifikators,
kods “PSH” – “Psihiatrija”);

“Birkas” var saturēt atsauces uz vēsturiskām klasifikatoru (iekšēju un ārēju) vērtībām, savukārt jaunas “birkas”
sistēmā var tikt veidotas tikai no tai brīdī spēkā esošām klasifikatora vērtībām.

Informācijas objekta struktūra
Informācijas objekti (dokumenti) sistēmā tiek reprezentēti kā saistītu teksta fragmentu, shēmu un attēlu
kopums, kas kopā veido vienoto dokumenta struktūru. Informācijas objektam ir automātiski veidojama
“saknes” informācijas vienība, kura satur saites (satura rādītāju) uz pārējo dokumenta saturu (teksta
fragmentiem un attēliem).
Klīniskā algoritma apraksta dokuments sistēmā tiek reprezentēts kā informācijas objekts, kurš papildus var
saturēt arī skriptu – programmēšanas valodā veidotu algoritma realizāciju. Iespējamā KA apraksta struktūra,
parādīta sekojošā attēlā:
Klīniskais
algoritms

Teksta
fragments

Teksta
fragments

Teksta
fragments

Attēls

Attēls

Skripts

Teksta
fragments

Teksta
fragments

Teksta
fragments

Attēls

Informācijas objektu un informācijas vienību metadati
sistēma katram informācijas objektam un informācijas vienībai uztur metadatu informāciju.
Pilns uzkrājamo metadatu apjoms un saturs precizējams sistēmas izstrādes laikā.

Sistēmas lietotāju komentāri
Sistēmas komentāri – identificētu un autorizētu e-veselības lietotāju (veselības aprūpes jomas profesionāļu)
iesūtītie komentāri tiek piesaistīti konkrētai informācijas vienībai vai informācijas objektam. Komentāram ir
jāatbilst sekojošiem ierobežojumiem:
1.
2.
3.
4.

Komentārs tiek uzglabāts UNICODE UTF8 simbolu kodējumā6;
Maksimālais komentāra teksta izmērs 32KB;
Komentārs nedrīkst saturēt formatējuma informāciju (plain text format) un jānodrošina automātiska
formatējuma un/vai izpildāmas informācijas filtrēšana no komentāra teksta;
Komentārus atļauts iesniegt tikai ārstniecības personām, kuras tiek identificētas ar e-veselības drošības
talonu.

Sistēmas iekšējie klasifikatori
Sistēmā tiek uzturēti iekšējie informācijas klasifikatori, kā arī tiek veikts norādīto e-veselības klasifikatoru
imports. Zemāk pārskaitīto klasifikatoru saraksts atspoguļo tikai sistēmas uzturētos klasifikatorus. Sistēmā
uzturamo (iekšējo) klasifikatoru apjoms un saturs ir precizējams sistēmas izveides gaitā.

6

UNICODE – universāls simbolu kodējuma standarts datoru vidē. http://unicode.org/

1.

Informācijas objektu un informācijas vienību statusa klasifikators atbilstoši informācijas objektu dzīves
ciklam.
2. Informācijas objektu tipu klasifikators (Klīniskā vadlīnija, klīniskais algoritms un tml.)
3. Ārstniecības etaps (profilakse, diagnostika, ārstniecība, novērošana, rehabilitācija)
4. Aprūpes veids (primārā, sekundārā, terciārā aprūpe)
5. Vecuma grupas (jaundzimušais, bērns, zīdainis, pusaudzis, pieaugušais un tml. Konkrēta vecumu grupu
definīcija precizējama izstrādes gaitā. Vecuma grupas var pārklāties.
6. Stāvokļa klasifikators (akūts, hronisks)
7. Terapijas veids (invazīva, neinvazīva, medikamentoza)
8. Lokalizācija (Onkoloģija)
9. Onkoloģijas stadija (1.3.6.1.4.1.38760.2.203 klasifikators)
10. Medicīnas nozare (SAS, onkoloģija un tml.)

Informācijas objektu publiska attēlošana
Sistēma uztur vienotu CSS definīciju, kura nodrošina visu sistēmā esošo informācijas objektu un informācijas
vienību vizuāli vienveidīgu attēlojumu pārlūkprogrammā. Sistēma nodrošina minēto CSS failu publisku pieeju. Ja
shēmu vizuālai attēlošanai ir nepieciešams papildus izmantot XSLT transformācijas un citus specifiskus
risinājumus, jānodrošina šo risinājumu (failu) brīva, bezmaksas pieeja visiem lietotājiem. Informācijas objekta
publiskās attēlošanas risinājumam ir jāatbilst sekojošām īpašībām:
1.
2.
3.

Risinājumam ir jāvar attēlot saturs uz populāro pārlūkprogrammu (Apple Safari, Google Chrome, Microsoft
Edge un Mozilla Firefox) pēdējās un priekšpēdējās versijas;
Risinājumam ir jāvar attēlot saturs uz jebkuras attiecīgās pārlūkprogrammas atbalstītās operāciju sistēmas
(Windows, Linux, MacOS un tml.);
satura attēlošana jāveic bez papildus objektu (piemēram, pārlūkprogrammu spraudņu) instalācijas lietotāja
datorā.

2.2 Sistēmas nodrošināmās funkcijas
Šajā nodaļā ir aprakstītas augsta līmeņa prasības pret nodrošināmo funkcionalitāti. Papildu funkcionālās
prasības var rasties izstrādes gaitā un izrietēt no citām šī dokumenta prasībām, kamēr tās nav pretrunā ar šajā
nodaļā noteikto.

Informācijas objekta dzīves cikls
sistēmai jānodrošina informācijas objektu (dokumentu) dzīves cikla uzturēšana. Zemāk esošajā attēlā parādītas
informācijas objekts dzīves cikla stadijas:
Lēmums
par jaunu versiju

Informācijas
ievads

Dokumenta (informācijas
objekta) sagatvošana
(melnraksts)

Publicēt

Dokumenta (informācijas
objekta) izmantošana
(aktuāls)

Lēmums
arhivēt

Vēsturiska dokumenta
(informācijas objekta)
uzglabāšana
(arhivēts)

Lietotāju
komentāri

Dokumenta (informācijas objekta) sagatavošana: dokumenta sagatavošanas laikā tiek sagatavots informācijas
objekta (klīniskā vadlīnija, klīniskais ceļš, klīniskais algoritms vai klīniskais indikators) melnraksts, sadalot tekstu
informācijas vienībās, vienādojot dokumenta vizuālo attēlojumu un veicot dokumenta klasifikāciju.
Dokumenta (informācijas objekta) izmatošana: Pēc lēmuma par dokumenta publicēšanu tas ir pieejams, tai
skaitā anonīmi, izmantojot meklēšanas API. Autorizēti lietotāji var pievienot dokumentam komentārus, kuri tiek

izskatīti un var kalpot par pamatu lēmumam par dokumenta arhivēšanu un/vai jaunas dokumenta versijas
izveidi.
Vēsturiska dokumenta (Informācijas objekta) uzglabāšana: Publicējot jaunāku dokumenta versiju vai pēc
atbildīgās personas lēmuma, iepriekš publicētā dokumenta versija tiek automātiski arhivēta un pieejama tikai
darbiniekiem.

Informācijas objekta satura ievads
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

sistēmai jānodrošina informācijas objektu un Informācijas vienību (teksta fragmentu, attēlu un skriptu)
ievads sistēmā. Ievada laikā sistēmai ir automātiski jāfiltrē ievadītais teksts atbilstoši ierobežojumiem, kuri
noteikti prasībās.
sistēmai jānodrošina sekojošu teksta formātu datu ievads un filtrācija: UNICODE teksts un Office Open
XML7 (Microsoft Word 2010+) formāta ievads. Datu ievads jānodrošina, tai skaitā, no dokumenta faila
(augšupielādējot) un izmantojot operāciju sistēmas ”cut - paste” operāciju.
Veicot informācijas ievadu sistēmai, sistēmai ir automātiski jāpiešķir katrai informācijas vienībai unikāls
identifikators atbilstoši prasībai.
Veicot informācijas ievadu sistēmai, sistēmai ir automātiski jāpiešķir katram jaunam informācijas objektam
unikāls identifikators ar versiju 1 atbilstoši prasībai, savukārt atkārtoti ievadītam informācijas objektam ir
jāsaglabā esošais identifikators, piešķirot jaunu, nākamo objekta versijas numuru.
Veicot shēmas ievadu, jāpārbauda ievadītā XML dokumenta pareizība un integritāte.
Ievada pareizības kontrolei sistēmai ir jānodrošina iespēja vizuāli (uz ekrāna) attēlot ievadītās informācijas
vienības un informācijas objektus, izmantojot lietotāju interfeisu, veidā un izskatā, kā tas tiks attēlots,
sistēmas lietotājiem (pielietojot sistēmas vienoto attēlošanas.
Informācijas vienība un informācijas ievada laikā sistēmai ir maksimāli automātiski jāaizpilda metadatu
informācija, ja to ir iespējams automātiski noteikt (piemēram: informācijas vienības izveidošanas
datums/laiks). Citu, sistēmā izmantojamo metadatu, ievadam/labošanai ir jānodrošina lietotāja saskarne.
augšējā līmeņa (Informācijas objekta “saknes”) informācijas vienība ir jāveido automātiski kā satura rādītājs
pārējām Informācijas objekta informācijas vienībām, respektējot XHTML virsrakstu iezīmes
(<H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5>).

Informācijas objekta klasifikācija
informācijas sistēmai jānodrošina ievadītās informācijas klasifikācija, ļaujot pievienot un noņemt informācijas
vienībām un informācijas objektiem “birkas”. Vienai informācijas vienībai un/vai objektam pievienoto “birku”
skaits nav ierobežots.

Informācijas objekta publikācija
Kad objekta informācijas ievade ir pabeigta, var tikt pieņemts lēmums par informācijas publikāciju. Pēc
publikācijas tiek bloķētas informācijas objekta tālākas izmaiņas (izņemot “birku” piešķiršanu/noņemšanu), un
informācijas objekts tiek padarīts pieejams meklēšanas sistēmai.

Informācijas meklēšana
informācijas objekta meklēšana. Informācijas objekta meklēšanas notiek pēc lietotāja ievadītas meklēšanas
rindas, ranžējot meklēšanas rezultātus:
1.
2.

7
8

Katrs meklēšanas rindas vārds tiek meklēts kā ”birka”, vārds no teksta fragmenta vai vārds no teksta
shēmas aprakstā. Meklējot tiek respektēta definētā kopējā sinonīmu vārdnīca un terminu hierarhija;
jāpieļauj iespēja, ka lietotājs meklēšanas rindu ir ievadījis kļūdaini un jāvar atrast rezultātus, ja “birka” vai
vārds tekstā no ievadītā vārda ir ar nelielām atšķirībām (atšķirība ne vairāk kā 2 simboli – (Levenšteina
attālums8 nepārsniedz 2);

Office Open XML - ISO/IEC 29500 standarta formāts dokumentu failiem.
Levenšteina attālums – divu teksta rindu atšķirības mērvienība (Levenshtein distance)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ja meklējamais atslēgas vārds ir daļa no hierarhiska klasifikatora (piem. SSK-10), tad jāvar atrast arī
dokumenti, kuri iezīmēti ar konkrētās klasifikatora vērtības precizējumu (piemēram: meklējot J04 jāatrod
dokumenti kuri apzīmēti ar J04.1) vai vērtības paplašinājumu (piemēram: meklējot A39.5 jāvar atrast
objekti iezīmēti ar A39);
meklējot mazie un lielie burti netiek šķiroti;
meklējot pieturzīmes un speciālie simboli tiek ignorēti;
meklējot tiek respektēti noteiktie ignorējamie vārdi (kā piemērs: vārdi “un”, “vai” un tml.);
Rezultātu ranžēšanas algoritms jāprecizē sistēmas veidošanas laikā, ranžēšanas algoritma veidošanas
principi noteikti ar prasību;
Ja informācijas pieprasītājs nav veselības aprūpes jomas profesionālis, tad atbildē netiek iekļautas
informācijas vienības, kurām ir uzstādīti pieejas ierobežojumi.

Informācijas ranžēšana
Meklēšanas rezultātu ranžēšanas algoritms ir jāprecizē izveides gaitā. Meklēšana jāveic, vadoties no sekojošiem
principiem:
1.
2.
3.
4.

precīza vārda sakritība ir augstāku rangu nekā kļūdaini ievadīts vārds (piem. ar izlaistu burtu);
meklējot tiek respektēti sinonīmi un terminu vārdnīca, precīza vārda sakritība ir augstāku rangu nekā vārda
sinonīms, termina paplašinājums jeb precizējums;
Ja meklēšanas rindā blakus norādītie vārdi atrodas blakus dokumentā, tad šim rezultātam ir augstāks rangs
nekā dokumentam, kurā vārdi ir atstatu;
Ja meklējamā “birka” pievienota, informācijas vienībai tā būs ar augstāku rangu nekā situācija, kad “birka”
pievienota informācijas vienību saturošajam dokumentam.

Informācijas meklēšanas pārskati
sistēmā ir jānodrošina informācija par meklēšanas sistēmas darbības efektivitāti. Precīzs pārskatu apjoms,
parametri, saturs un formāts ir jāprecizē izstrādes laikā. sistēmā jānodrošina vismaz sekojoši meklēšanas
pārskati:
1.
2.
3.
4.
5.

Informācijas objektu un informācijas vienību “popularitāte” – relatīvais biežums, ar kādu tiek pieprasīti
(nolasīti) attiecīgie informācijas objekti un/vai informācijas vienības;
Atslēgas vārdu selektivitāte – cik unikāls ir atslēgas vārda lietojums (pievienots dažiem objektiem ir
augstāka selektivitāte nekā, ja pievienots daudziem objektiem);
Populārākie neatrastie atslēgas vārdi laika periodā – lietotāju meklēšanas pieprasījumi, kur norādīti
neesoši, neizmantoti atslēgas vārdi;
Populārākie (biežāk izmantotie) izmantotie atslēgas vārdi;
Pārskats par vidējo un maksimālo pieprasījumu izpildes laiku atkarībā no meklēšanas parametriem.

komentāru ievads
Komentāru ievads – publicētam Informācijas objektam e-veselības sistēmā autorizēti lietotāji var pievienot
komentārus. Ievadītie komentāri ir privāti (redzami tikai autorizētiem darbiniekiem un konkrētā komentāra
autoram).

komentāru caurskate
komentāru caurskatīšana. Autorizētiem lietotājiem –darbiniekiem - ir iespēja caurskatīt ievadītos lietotāju
komentārus.

Atgādinājumi par komentāriem
komentāru atgādinājumi. Par sistēmas informācijas objektu atbildīgajam darbiniekam un komentāra autoram
informācijas sistēma automātiski nosūta e-pasta atgādinājumus:
1.
2.

Par informācijas objektu atbildīgajam darbiniekam par jauna komentāra izveidošanu - nekavējoties;
Ja pieejama komentāra autora e-pasta adrese, par atbildīgā darbinieka sagatavoto atbildi - nekavējoties;

3.

Atbildīgajam darbiniekam tiek periodiski nosūtīti atgādinājumi par visiem neatbildētajiem (neslēgtajiem)
komentāriem. Atgādinājumu periodiskums var konfigurēt sistēmas administrators;

komentāru atbildes
sistēma nodrošina iespēju, par informācijas objektu atbildīgajam darbiniekam, sagatavot atbildi uz komentāru
un to slēgt. Atbildi ir pieejama komentāra autoram pēc pieprasījuma (izmantojot komentāru API)”). Ja ir
pieejams kontakta e-pasts, sagatavotā atbilde tiek nosūtīta komentāra autoram nekavējoties.

informācijas objekta arhivācija
Pēc atbildīgā lietotāja pieprasījuma, jeb automātiski, publicējot jauna informācijas objekta versiju, sistēma veic
informācijas objekta arhivāciju. Pēc arhivācijas informācijas objekts vairs nav pieejams meklēšanai un izmaiņām
(tai skaitā birku un metadatu izmaiņām).

pieejas tiesību pārvaldība
pieejas tiesību pārvaldība. informācijas sistēmai jānodrošina sekojošas tiesību pārvaldības funkcijas:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Lietotāju (darbinieku) autentifikācija izmantojot Windows Active Directory un Windows server vienotās
pietiekšanās (single sign on) protokolus (NTLM, Kerberos).
lietotāju (darbinieku) pārvaldība (lietotāju izveidošana, dzēšanas, bloķēšana, atbloķēšana, paroles
izveidošana, paroles atjaunošana, lietotāja atribūtu maiņa) - tiek realizēta izmantojot integrāciju ar
Windows Active Directory.
lietotāju (darbinieku) tiesību pārvaldība - tiek realizēta izmantojot integrāciju ar Windows Active Directory.
Lietotāju autentifikācija ar e-veselības drošības talonu (lietotāji, kuri piekļūst funkcionalitātei, izmantojot eveselība portālu).
Piekļuves pārbaude API, pārbaudot izsaucēja API atslēgas pareizību
Lietotāju darbību pārbaude atbilstoši noteiktajam pieejas līmenim un piešķirtajām tiesībām.

Pilnais datu eksports
pilns datu eksports. sistēma nodrošina pilnu satura eksportu dokumentētā un uz atvērtiem standartiem būvētā
XML faila formātā; Piegādātājam ir jāpiegādā pilns eksporta faila formāta apraksts.

Informācijas objekta eksports
sistēma nodrošina pilnu norādīta informācijas objekta, izņemot lietotāju komentārus, eksportu dokumentētā
XML faila formātā. Informācijas objekta eksports ir iespējams tikai aktuālai (eksporta brīdī publicētai)
informācijas objekta versijai.

Personas datu pārskats
informācijas sistēma nodrošina automātisku personas datu pārskata sagatavošanu par konkrētās personas datu
izmantošanu. Personalizēta informācija tiek uzkrāta par komentāriem, metadatos, kā arī sistēmas žurnālos.
Precīzs personas datu lietojums sistēmā ir jāprecizē izstrādes laikā.

API pieslēgumu pārvaldība
publiskā API pieslēguma izmantošanas priekšnosacījums ir vienošanās ar pasūtītāju, uz kuras pamata lietotājs
saņem API piekļuves atslēgu, kas ir norādāma, veicot izsaukumus publiskajiem API. sistēmai jānodrošina vismaz
sekojoša atslēgu pārvaldības funkcionalitāte:
1.
2.
3.
4.

Atslēgu izveidošana un atslēgas lietotāju (personu vai organizāciju) reģistrācija sistēmā;
API atslēgas īslaicīga bloķēšana (darbības apturēšana uz laiku) un atbloķēšana;
API atslēgas atsaukšana;
API atslēgas termiņa pagarināšana – izveidojot jaunu atslēgu pirms iepriekšējās atslēgas darbības termiņa
beigām

5.

Pārskats par API atslēgu izmantošanu noteiktā laika posmā (Atslēgas identifikators, lietotājs, sekmīgo,
nesekmīgo un kļūdaino pieprasījumu skaits).

API atslēgai var tikt noteikts ierobežojums – piekļuve tikai informācijai, kura ir noteikta kā.

Satura attēlošanas atbalsts
Jānodrošina publiska (anonīma) piekļuve, izmantojot HTTP protokolu (HTTP(S)/GET) istēmā uzturētajai CSS
definīcijai un citiem satura attēlošanai nepieciešamajiem failiem.

Sinonīmu pārvaldība
Nodrošina terminu sinonīmu vārdnīcas uzturēšanu meklēšanas mērķiem. Ir jānodrošina vismaz sekojošas
sinonīmu pārvaldības funkcijas:
1.
2.
3.

Sinonīma izveide, labošana un dzēšana;
Sinonīmu caurskate lietotāja saskarnē un sistēmas sinonīmu pārskats (XML un XLSX formātos);
Sinonīmu tabulas ielāde sistēmā (no XML formāta);

Terminu pārvaldība
Nodrošina terminu hierarhijas uzturēšanu meklēšanas mērķiem. Ir jānodrošina vismaz sekojošas terminu
pārvaldības funkcijas:
1.
2.
3.
4.

Termina paplašinājuma izveide, labošana un dzēšana;
Termina sašaurinājuma izveide, labošana un dzēšana;
Terminu caurskate lietotāja saskarnē un sistēmas terminu pārskats (XML un XLSX formātos);
Terminu tabulas ielāde sistēmā (no XML formāta);

Ignorējamo vārdu saraksta pārvaldība
Nodrošina ignorējamo vārdu saraksta uzturēšanu meklēšanas mērķiem. Ir jānodrošina vismaz sekojošas
ignorējamo vārdu saraksta pārvaldības funkcijas:
1.
2.
3.

Ignorējamo vārdu izveide, labošana un dzēšana;
Ignorējamo vārdu caurskate lietotāja saskarnē un Ignorējamo vārdu pārskats (XML un XLSX formātos);
Ignorējamo vārdu ielāde sistēmā (no XML formāta);

Iekšējo klasifikatoru uzturēšana
Klasifikatoru uzturēšana. Jānodrošina sistēmā izveidoto klasifikatoru datu uzturēšana, nodrošinot vismaz
sekojošas funkcijas:
1.
2.
3.
4.

Klasifikatora datu versijas sagatavošana (vērtību labošana, dzēšana un/vai jaunu vērtību pievienošana);
Klasifikatora datu versijas publikācija;
Klasifikatora vēsturisko versiju datu uzturēšana;
Klasifikatora versiju datu eksports uz e-veselība integrācijas platformu. Eksports veicams pēc
administratora pieprasījuma.

Ārējo klasifikatoru uzturēšana
Nepārtrauktai darbībai ir jānodrošina periodiska ārēji uzturētu klasifikatoru ielāde:
1.

2.
3.
4.

Automatizēta (1x nedēļā vai pēc administratora pieprasījuma) e-veselības integrācijas platformā publicēto
klasifikatoru ielāde. (klasifikatoru saraksts precizējams sistēmas izveides gaitā). Sistēmai nepieciešams
uzturēt, kā aktuālās e-veselības tā arī vēsturiskās klasifikatoru vērtības.
HL7 klasifikatoru ielāde – manuāli, pēc pieprasījuma. Ielādējamo HL7 klasifikatoru saraksts un avoti
precizējami sistēmas izstrādes laikā.
LOINC klasifikatora ielāde – manuāli, pēc pieprasījuma (no www.loinc.org mājaslapas)
LOINC klasifikatora datu eksports uz e-veselības integrācijas platformu.

2.2.1 Lietotāju grupas un to raksturojums
Lietotāju grupu skaits, saturs un nozīme jāprecizē sistēmas izveides laikā.
2.2.2 Funkciju pieejamība dažādos Informācijas objekta dzīves cikla posmos
Sistēmas galveno funkciju (apm. 20) pieejamība sistēmā reģistrētajiem informācijas objektiem atkarībā no
informācijas objekta dzīves cikla posma. Funkciju pieejamība var tikt precizēta sistēmas izveides laikā.
2.2.3 Funkciju pieejamība programmatiski (API) un lietotāja saskarnē (UI9) un e-veselība portālā
Sistēmas funkciju pieejamība dažādās vidēs. Funkciju pieejamība jāprecizē sistēmas izveides laikā. Funkcijas var
tikt nodrošinātas vienā no sekojošiem veidiem:





Pieejams Informācijas API – funkcija pieejama, kā Informācijas API izsaukums.
Pieejams publiski – funkcija pieejama publiski bez ierobežojumiem.
Pieejams UI – funkcija realizēta lietotāja saskarnē.
Pieejams komentāru API – funkcija pieejama kā komentāru API izsaukums, kas izmantojams eveselības portālā autorizētiem lietotājiem. Pieejamība e-veselības portālā šeit ir interpretējama, kā eveselībai izmantojama API pieejamība. Izmaiņas e-veselības portālā nav šī iepirkuma priekšmets.

2.2.4 Funkciju pieejamība lietotāju grupām
Sistēmas galveno funkciju pieejamība dažādām sistēmas lietotāju grupām. Funkciju pieejamība konkrētiem
lietotājiem jāprecizē sistēmas izveides laikā.

2.3 Datu apmaiņas, integrācijas un API prasības.
Sistēma ir atvērta, kuras mērķis ir uzkrāto informāciju izplatīt maksimāli pieejamā veidā. Informācijas
izplatīšana tiek veikta, nodrošinot publisku API. API izmantošanai API lietotājam (integratoram) ir nepieciešams
reģistrēties sistēmā un saņemt API pieejas atslēgu. Paplašinātas API iespējas (iespēja veidot komentārus) ir
iespēja izmantot lietotājiem (veselības aprūpes profesionāļiem), kuri lieto sistēmu caur e-veselības portālu.
Sistēmas sekmīgas darbības nodrošināšanai sistēmai ir periodiski jāveic e-veselība aktuālo klasifikatoru ielāde
sistēmā.
Kopsavilkums par integrācijām:
Nr.

9

Nosaukums

API raksturojums

1

Klasifikatoru publikācija

Sistēma veic uzturēto klasifikatoru publikāciju e-veselība integrācijas
platformā.

2

Klasifikatoru Pieprasījumi

Sistēma periodiski (automātiski) saņemt atjaunotas klasifikatoru versijas
no e-veselības integrācijas platformas.

3

Publisks Informācijas API

API lietotājs nosūta meklēšanas rindu un saņem atbildē ranžētu sarakstu
ar informācijas objektu identifikatoriem un virsrakstiem. Pēc
identifikatora API lietotājs pieprasa konkrēto informāciju no sistēmas.

4

Aizsargāts Komentāru API

e-veselības lietotājs nosūta uz komentāru par konkrētu informācijas
vienību vai informācijas objektu. Komentāram tiek automātiski pievienots
lietotāja ārsta identifikators. E-veselības sistēma var pieprasīt papildu
informāciju par komentāriem un ievadītajām atbildēm.

UI – lietotāja saskarne (User Interface)

Nr.
5

Nosaukums

API raksturojums

Datu ielādes API

sistēma nodrošina API datu ielādei no ārējām sistēmām (informācijas
objektu un informācijas vienību izveidei). Šis API ir paredzēts
izmantošanai iekšēji (sistēmas lietotāju saskarnes nodrošināšanai) un kā
integrācijas punkts nākotnē.

Informācijas sistēmai ir jānodrošina sekojošu datu apmaiņas, integrācijas un API prasību realizācija:

Klasifikatoru publikācija
Klasifikatoru publikācija. Informācijas sistēmai ir jānodrošina periodiska (pēc lietotāja) pieprasījuma uzturēto
klasifikatoru un LOINC klasifikatora publikācija e-veselības informācijas platformā. Eksportējamo e-veselības
klasifikatoru datu formāts ir jāveido atbilstoši e-veselības Integrācijas platformas prasībām un praksei, kā arī
izstrādes laikā jāveic minēto klasifikatoru aprakstu izveide atbilstoši E-veselība prasībām.

E-veselības klasifikatoru datu aktualizēšana
Informācijas sistēmai ir jānodrošina periodiska, automatizēta nepieciešamo e-veselības klasifikatoru datu
atjaunošana no e-veselības Integrācijas platformas (klasifikatoru izplatīšanas FTP servisa). Klasifikatoru
atjaunošanas periodiskumu ir jāvar konfigurēt, izmantojot administrēšanas interfeisu.

Informācijas API
Publisks informācijas API. Informācijas sistēmai ir jānodrošina publiski pieejams API informācijas
pieprasījumiem no sistēmas. API izsaukumu autorizāciju nodrošina API atslēga. API izmantojamā tehnoloģija:
REST/JSON vai REST/XML izmantojot HTTPS datu apmaiņas protokolu. Zemāk esošā tabula apkopo Informācijas
API izsaukumu sarakstu:
Izsaukums
ping

Apmaiņa

Apraksts
Mērķis

Izsaukuma parametri

search

Patvaļīga teksta rinda līdz 128 simboliem.

Atbilde

Izsaukumā saņemtā teksta rinda.

Mērķis

Meklēt informāciju sistēmā

Izsaukuma parametri

get

Veikt pieejamības pārbaudi.







API atslēga izsaukuma autorizācijai
Saraksts ar atslēgas vārdiem
Meklēšanas teksta rinda
Maksimālais atgriežamo ierakstu skaits
Pazīme vai pieprasītājs ir veselības aprūpes jomas speciālists.

Atbilde

Ranžēts saraksts ar informācijas vienību atbilstoši saņemtajam
pieprasījumam.

Mērķis

Nolasīt informācijas vienības saturu

Izsaukums

Apmaiņa

Apraksts

Izsaukuma parametri

Atbilde
export

Mērķis
Izsaukuma parametri

Atbilde

Ierobežojumi





API atslēga izsaukuma autorizācijai
sistēmas identifikators
Atgriežamais datu formāts (tikai teksta fragmentiem), viens
no:
a. RAW – neizmainīts, atbilstoši kā uzglabāts sistēmā
b. XHTML – teksta formāts pārveidots XHTML formātā
attēlošanai pārlūkprogrammā (atsauces uz
identifikatoriem aizvietotas ar pareiziem izsaukuma
URL un tml.)

Atkarībā no pieprasītā objekta veida un pieprasījuma parametriem –
teksts vai binārs objekts (attēls).
Atsevišķa informācijas objekta datu eksports.



API atslēga izsaukuma autorizācijai
sistēmas identifikators

XML formāta datu eksporta fails, kas satur Informācijas objektam
piesaistītās informācijas vienības un pazīmes. Informācijas apjomam ir
jābūt pietiekošam informācijas objekta atjaunošanai trešās puses
sistēmā.
Eksportā failā netiek iekļauti komentāri un atbildes uz komentāriem.
Tiek atļauts eksportēt tikai Informācijas objekta aktuālo (pēdējo) versiju.

Komentāru API
Sistēmai ir jānodrošina aizsargāts komentāru API integrācijai ar e-veselības portālu, kas nodrošina ārstniecības
personām iespēju pievienot komentārus informācijas vienībām un iespēju nolasīt darbinieku sagatavotās
atbildes. API izmantojamā tehnoloģija ir SOAP ar WS-Security un WS-Addressing profiliem. Precīzs
izmantojamais datu apmaiņas protokols un datu formāts izstrādes laikā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Datu ielādes API
Informācijas sistēmai ir jānodrošina API Informācijas objektu un informācijas ielādei no ārējām sistēmām.
Funkcionāli API jānodrošina visas nepieciešamās funkcijas informācijas vienību, informācijas objektu un saistīto
metadatu izveidei informācijas sistēmā. Precīzas datu ielādes API funkcijas nosakāmas sistēmas projektēšanas
un lietotāja interfeisa (UI) izveides gaitā.

Integrācijas ar Microsoft Active Directory
Jānodrošina integrācija ar Microsoft Active Directory, lai nodrošinātu lietotāju –darbinieku – lietotāju
pārvaldību, autentifikāciju, autorizāciju un tiesību pārvaldību.

Integrācijas ar e-pasta servisu
Informācijas sistēmai ir jānodrošina integrācija ar Pasūtītāja norādīto SMTP servisu (e-pasta serveri). Sistēma
izmanto e-pastu atgādinājumu izsūtīšanai par saņemtajiem lietotāju komentāriem, kā arī brīdinājumiem par
konstatētajām izņēmuma situācijām. E-pasta servisa pieslēguma parametriem ir jābūt konfigurējamiem,
izmantojos lietotāja saskarni.

Meklētāja prototips
Piegādātājam ir jāizveido funkcionējošs “Proof of concept” prototips meklētājam, kas balstās uz informācijas
API. Funkcionējošs prototips ir jādemonstrē veselības aprūpes profesionāļiem un Pasūtītāja darbiniekiem.
Prototipam ir jānodrošina sekojošas minimālās funkcijas:
1.

Informācijas strukturēta meklēšana

2.

Informācijas vienību un informācijas objektu attēlošana.

3.

Jānodrošina shēmu attēlošana strukturētā un navigējamā veidā (līdzīgi kā NICE datu bāzes interaktīvās
shēmas - skatīt piemēru: https://pathways.nice.org.uk/pathways/age-related-macular-degeneration).

2.4 Datu migrācijas prasības
Veicot sistēmas ieviešanu, Piegādātājam ir jānodrošina esošo izveidoto dokumentu migrācija jeb ielāde
informācijas sistēmā.
Informācijas sistēmai piegādei ir jānodrošina sekojošu datu migrācijas prasību realizācija:

Datu migrācijas process
Migrācijas process notiek sekojošos posmos:








Dokumenta sadalīšana – Pirms dokumenta ielādes, tas tiek sadalīts loģiskās daļās, kuras atbilst
potenciāli atsevišķi meklējamām dokumenta sadaļām Teksts, skripti un attēli ir jānodala atsevišķi.
Procesu/algoritmu shēmas ir jāpārveido shēmu XML apraksta
Informācijas vienību un objektu izveidošana – iepriekšējā solī nodalītās informācijas vienības tiek
ievadītas informācijas sistēmā, pārveidojot teksta formatējumu atļautajā formātā. Ja nepieciešams,
sagatavotajā teksta fragmentā, tiek ievietotas norādes uz citiem teksta un/vai ielādētiem attēliem
un/vai skriptiem. Informācijas vienības tiek papildinātas ar nepieciešamo metadatu informāciju.
Informācijas objekta verifikācija – Kad informācijas objekta sagatavošana ir pabeigta, tā saturu
pārbauda un apstiprina attiecīgās jomas veselības aprūpes speciālists (kas atbilst kvalifikācijai).
Pārbaudes ir būtība ir sistēmā ievadītās informācijas atbilstība sākotnējam dokumentam. Verifikācijas
fakts, datums un persona, kura veikusi verifikāciju, tiek fiksēta attiecīgā Informācijas objekta
metadatos.
Informācijas objekta apstiprināšana – Pēc sekmīgas informācijas objekta verifikācijas Informācijas
objektu papildus pārbauda Pasūtītāja darbinieks. Pārbaudes būtība ir pārliecināties par informācijas
objekta sadalīšanas pareizību un pievienot informācijas vienībām nepieciešamās “birkas” (tags). Ja
pārbaude ir sekmīga, darbinieks pieņem lēmumu par attiecīgā informācijas objekta publikāciju sistēmā
un ar tiek uzskatīts, ka attiecīgā objekta migrācijas process ir pabeigts.

Datu migrācijas tehnoloģija
Datu migrācija jābūt pilnībā veicama, izmantojot sistēmas datu ielādes API. Faktiski datu migrācija var tikt
veikta kā izmatojot tieši API izsaukumus, tā arī lietotāja saskarni, pie nosacījuma, ka minētā saskarne datu
ievietošanai sistēmā izmanto datu ielādes API izsaukumus.

Datu migrācijas apjoms
Datu migrācijas apjoms. Datu migrācijas procesa ietvaros ir jāveic sekojošu iepriekš sagatavotu dokumentu
ielāde sistēmā.
Kopējais pārnesamo dokumentu skaits nepārsniedz 300 dokumentus (klīniskās vadlīnijas, klīniskie ceļi, klīniskie
algoritmi, klīniskie indikatori un citi, dokumentu apjoms ir atšķirīgs no 1 – 50 lpp.).

Datu migrācijas verifikācijas speciālisti
Piegādātāja uzdevums ir piesaistīt atbilstoši kvalificētus speciālistu datu migrācijas verifikācijas posma
veikšanai. Katras veselības jomas klīnisko algoritmu, vadlīniju, ceļu un indikatoru aprakstu verifikāciju veic
attiecīgās jomas speciālisti: pediatrs – bērnu aprūpes jomā, ginekologs – dzemdību speciālists – perinatālā
perioda aprūpes jomā, psihiatrs – garīgās (psihiskās) veselības jomā, kardiologs – sirds un asinsvadu slimību
jomā, onkologs - ķīmijterapeits – onkoloģisko slimību jomā. Minimālās kvalifikācijas prasības datu migrācijas
verifikācijas speciālistam ir:
1.
2.

Spēkā esošs ārstniecības personas sertifikāts;
Ne mazāk kā divi gadi praktiskas pieredzes ārsta darbā.

Datu migrācijas kvalitātes kritēriji
Datu migrācija ir uzskatāma par sekmīgi pabeigtu, ja sasniegti sekojošie rezultāti:
1. Visi prasībā “Datu migrācijas apjoms” uzskaitītie dokumenti ielādēti informācijas sistēmā.
2. Veikta visu ielādēto dokumentu verifikācija.
3. Pasūtītājs veicis visu ielādēto dokumentu apstiprināšanu un publicēšanu.

3 Nefunkcionālās prasības
3.1 Vispārīgās organizatoriskās un pārvaldības prasības
Atbilstība LR likumdošanai
Informācijas sistēmas izstrāde ir jāveic atbilstoši LR likumdošanai un nozares tiesību aktiem.

Atbilstība Pasūtītāja iekšējiem normatīviem aktiem

3.2 Augsta līmeņa arhitektūras prasības
Arhitektūras veidošanas principi
Piegādātājam ir jāpiegādā arhitektūras risinājums, kas nodrošina pietiekošu mērogojamību, stabilitāti,
traucējum noturību, kā arī ļauj nākotnē efektīvi veikt programmatūras modifikācijas un papildinājumus.
arhitektūrai jātiek veidotai ņemot vērā sekojošus principus:
1.

“API First” – Veidojot sistēmu, visām sistēmas funkcijām ir jābūt pieejamām, izmantojot dokumentētus API.
Tiešs darbs ar datiem ir pieļaujams tikai sistēmas pārskatiem;

2.

Izveidē Informācijas vienību indeksēšanai (teksta indeksa veidošanai) ir jāizmanto gatavas komponentes.
Kā piemērs šādām komponentēm: Apache Lucene10 (atvērtā koda), Oracle TEXT11(bezmaksas un
komerciālas versijas).

3.

Iespēju robežās jāsamazina trešo pušu komponenšu piegādātāju, pieeju un programmēšanas rīku dažādība,
lai atvieglotu ekspluatāciju un tālāku attīstību.

Arhitektūras organizācija
Risinājuma arhitektūra ir jāveido, kā daudzslāņu arhitektūra nodalot atsevišķi:
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http://lucene.apache.org/
https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/index-098492.html

1.

Datu un biznesa loģikas slāni – nodrošina sistēmas datu uzturēšanu, teksta indeksa uzturēšanu,
meklēšanas funkciju realizāciju.

2.

Integrācijas slāni – nodrošina datu apmaiņu ar “ārējām” sistēmām, tajā skaitā klasifikatoru
importu/eksportu, saziņu ar e-pasta servisu un tml.

3.

Sistēmas API slāni – nodrošina API publikāciju un API pieejas kontroli katra pieprasījuma līmenī.

4.

Lietotāja interfeisa slāni – nodrošina lietotāju darbu ar sistēmu, izmantojot pārlūkprogrammas
iespējas.

3.3 Drošības prasības
OWASP principi
Izstrādē jāievēro OWASP rekomendētie sistēmu izstrādes principi:
https://www.owasp.org/index.php/Category:Principle.
Veidojot lietotāja saskarni, ir jāņem vērā OWASP rekomendācijas AJAX tehnoloģiju izmantošanai
https://www.owasp.org/index.php/Ajax_and_Other_%22Rich%22_Interface_Technologies.

Nozares “labās prakses” izmantošana
Veicot sistēmas izstrādi un piegādi, ir jāpielieto komponenšu ražotāju un nozares ekspertu ieteiktās labā prakse
drošu informācijas sistēmu izstrādē un ekspluatācijā.

Darbību autorizācija
Visām darbībām tiek pārbaudīta autorizācija darbības izpildei. Pārbaudei jānotiek katra API pieprasījuma līmenī.
Jebkurš nesekmīgs autorizācijas vai autentifikācijas mēģinājums jāreģistrē sistēmas žurnālā. Tiek realizēts
autorizācijas princips, ka viss, kas nav tiešā veidā atļauts, ir aizliegts.

Aizsardzība vairākos līmeņos
Datu aizsardzībai dažādos pielietojuma slāņos jābalstās uz dažādiem (dažādu produktu, dažādu piegādātāju)
aizsardzības mehānismiem – piemēram, sekmīga pielietojumu servera aizsardzības uzlaušana nedrīkst atvieglot
datu bāzes aizsardzības “uzlaušanu”.

Komponenšu stabilitāte
Izstrādē un ekspluatācijā nedrīkst izmantot komponentes, kuras ražotājs pozicionē kā „Beta”, „Pre-release”,
„Release candidate”, „obsolete” vai arī kādā citā veidā tieši vai netieši nerekomendē izmantošanai ražošanas
sistēmās.

Komponenšu ilgtspēja
Izstrādē nedrīkst izmantot komponentes, kurām ražotājs nepiegādā vai tuvāko 2 gadu laikā no izstrādes
uzsākšanas brīža plāno pārtraukt izstrādi un/vai piegādāt drošības labojumus.

Pieejas kontrole pēc IP adresēm
Pieeju API un/vai lietotāju interfeisam ir jāspēj ierobežot piekļuvi ar vienu vai vairākiem IP apgabaliem. Ar IP
apgabalu šeit tiek saprasts IPV4 vai IPV6 adrešu intervāls. Jānodrošina iespēja sistēmas administratoram
permanenti vai uz laiku bloķēt pieeju no noteiktas IP adreses (adresēm).

3.4 Veiktspējas prasības
API veiktspēja
Informācijas sistēmas API pieļaujamais atbildes laiks (no pieprasījuma saņemšanas līdz atbildei) ir jānodrošina
ne lielāks kā 0.2 sekundes, pie nosacījuma, ka kopējais meklēšanas pieprasījumu skaits nepārsniedz 20
pieprasījumus sekundē un tiek darbināta uz viena servera ar konfigurāciju.

Pārskatu izpildes ātrums
Informācijas sistēmas pārskatu sagatavošanas laiks sistēmā nedrīkst pārsniegt 5 sekundes.

3.5 Pieejamības prasības
Pieejamība
Plānotā informācijas sistēmas plānotā pieejamība ekspluatācijas laikā ir 99.95% (ne vairāk kā 4 stundas 22
minūtes neplānotas dīkstāves gadā). Izstrāde ir jāveido, ņemot vērā sekojošus faktorus:
1.
2.

Rezervēšana (rezerves kopēšana) ir jānodrošina bez sistēmas darbības apturēšanas.
Versiju (tai skaitā komponenšu versiju) nomaiņa jānodrošina ar pēc iespējas minimālu darba
pārtraukumu, lai samazinātu iespējamo ietekmi uz sistēmas lietotājiem (tiešajiem lietotājiem,
lietotājiem caur e-veselību un citiem integratoriem).

3.6 Mērogojamības prasības
Mērogojamība
Informācijas sistēma ir jāveido, ņemot vērā iespējamu nepieciešamību mērogot risinājumu lielākam lietotāju un
pieprasījumu skaitam. Arhitektūrai jāatbalsta sekojoši mērogošanas modeļi:
1.

Vertikālā mērogojamība –informācijas sistēmai jāvar sasniegt veiktspējās pieaugums atbilstošs
limitējošā resursa palielinājumam ar veiktspējas zudumiem, kas nepārsniedz 10%. Jānodrošina
vertikāla mērogojamība, ar minētajiem nosacījumiem, palielinot servera jaudu vismaz līdz 8CPU,
128Gb RAM.

2.

Horizontālā mērogojamība –informācijas sistēmai ir jāvar strādāt klāsterētā (clustered) risinājumā (līdz
4 serveri strādā paralēli kopā ar slodzes balansēšanas risinājumu) ar kopēju veiktspējas zudumu, kas
nepārsniedz 20%.

Ja uzskaitītajiem mērogojamības nodrošināšanas risinājumiem (ar norādīto konfigurāciju) ir nepieciešamas
papildus licences, tad šī informācija ir jāiekļauj piedāvājumā (licences nosaukums, licences orientējošā cena,
licencēšanas princips u.c. saistītā informācija).

3.7 Sistēmas uzraudzība
Sistēmas uzraudzība
Informācijas sistēmai ir jānodrošina sadarbība ar standarta sistēmu uzraudzības rīkiem izmatojot SNMP un/vai
JMX sistēmu uzraudzības protokolus. Galvenie meklēšanas sistēmas rādītāji (pieprasījumu skaits, izpildes
ātrums un tml.) ir jāpadara pieejami monitoringa sistēmai. Pieejamo datu apjoms, formāts un piekļuves
protokols ir jāprecizē ar pasūtītāja speciālistiem izstrādes gaitā.
Ja tiek veikta komponenšu (piemēram: datu bāzes) uzraudzība, tad dokumentācijā ir jāiekļauj ir uzskaitījums ar
uzraugāmajiem rādītājiem un to robežvērtībām, kuras ir jāuzrauga normālas darba nodrošināšanai.

Žurnālfaili
Jānodrošina sistēmas notikumu ieraksts kopējā žurnālfailā (LOG fails). Žurnālfaila atrašanās vieta norādāma
administratīvajā lietotāju saskarnē. Žurnālfaila formāts – teksta fails, kodējums UTF8.
Žurnālfailā ir jāreģistrē vismaz šādi notikumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietotāju sesijas sākums un beigas;
Lietotāju tiesību izmaiņas, tai skaitā darbības ar API atslēgām.
Programmatūras kļūdas un izņēmumu situācijas (exceptions);
OS, kā arī citu sistēmu ziņotās kļūdas un izņēmuma situācijas;
LOG failu rotācijas notikumi;
Administratora darbības;
Neveiksmīgas autorizācijas notikumi;
Informācijas objektu dzīves cikla notikumi.

Notikumu saraksts jāprecizē izstrādes laikā.

3.8 Sistēmas lietojamības prasības
Lietotāju interfeisa klienta iekārtas
Informācijas sistēmas lietotāja interfeisam jābūt pieejamam, izmantojot kādu no populārajām tīmekļa
pārlūkprogrammām (WEB saskarne). Interfeisam jānodrošina vismaz šādu populāru pārlūkprogrammu pēdējās
un priekšpēdējās versiju atbalsts:
1.
2.
3.
4.

Mozilla Firefox;
Google Chrome;
Microsoft Edge;
Apple Safari.

Lietotāju interfeisam, iespēju robežās, jāpiemērojas izmantojamai pārlūkprogrammai, ierīces veidam un ekrāna
izmēram (responsive design).

Lietotāju interfeisa struktūra
Informācijas sistēmas interfeiss ir jāveido latviešu valodā, ņemot vērā rekomendācijas, ko izvirza W3C Web
Content Accessibility Guidelines12. Konkrētās pieejamības prasības tiks precizētas izstrādes laikā.
Lietotāja interfeisam ir jābūt veidotam no potenciālā lietotāja skatupunkta:
1.
2.
3.
4.
5.

Lietotāja ekrānos ir jāizmanto lietotājam saprotama terminoloģija;
Pēc iespējas jāsamazina ekrāna formu un atskaišu sarežģītība;
Datu ievada un apstrādes secībai ir jāatbilst tipiska lietotāja darba procesam;
Visos gadījumos ir jābūt skaidri norādītai konkrētai darbībai, kuru veic lietotājs, kā arī skaidri saprotamas
norādes, kā pārtraukt vai pabeigt iesākto darbību;
Kļūdu un ārkārtas situāciju aprakstiem ir jābūt skaidriem un lietotājam saprotamiem, tieši norādot, kāda
darbība tiek sagaidīta no lietotāja;

Lietojamības caurskate
Izstrādes laikā jāveic ne mazāk kā 2 lietojamības caurskates kopā ar Pasūtītāja darbiniekiem. Caurskates laikā
tiek demonstrēti nozīmīgākie lietotāju saskarnes risinājumi un visu galveno funkciju izpilde. Lietotāju komentāri
tiek fiksēti protokolā, nepieņemami lietotāju saskarnes risinājumi tiek fiksēti protokolā kā defekti un tiek
novērsti pirms nodošanas ekspluatācijā.

12

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

3.9 Sistēmas ekspluatācijas prasības
Ekspluatācijas vide
Izstrādājamai informācijas sistēmai ir jābūt ekspluatējamai uz zemāk norādītā Pasūtītāja tehniskā
nodrošinājuma:


1 Virtualizēts (8 vCPU, 16Gb RAM, 200GB SSD) PC arhitektūras serveris.

Ekspluatācijas vidi uztur Pasūtītājs.
Programmatūru ekspluatācijas vidē uzstāda Pasūtītāja speciālisti no piegādātā instalācijas komplekta
(programmatūras instalācijas pakotne un instalācijas rokasgrāmata).

Testa vide
Piegādātājs testēšanas un tehniskā atbalsta mērķiem uztur testa vidi, kura ir pieejama Piegādātāja un Pasūtītāja
speciālistiem, kā arī sistēmu integratoriem, kuri veic savu informācijas sistēmu integrāciju ar sistēma.
Testa visi uztur Piegādātājs.
Programmatūru testa vidē uzstāda Piegādātājs.

3.10 Prasības nodevumiem un piegādes procesam
Nodevumi un to akceptēšanas kritēriji
Izstrādājot un ieviešot informācijas sistēmu pretendentam ir jānodrošina sekojošā tabulā uzskaitīto nodevumu
sagatavošana un iesniegšana:
Darbu grupa

Nodevums

Izstrāde

Detalizētu prasību
dokuments

Izmantošanas mērķis
-

API dokumentācija

-

Pārliecināties, ka viss
nepieciešamais ir iekļauts
Pārliecināties, ka visas
iepirkumā izvirzītās
prasības ir realizētas
Atsauces dokuments
uzturēšanas laikā
Palīglīdzeklis integratoriem
integrācijai

Akceptēšanas kritēriji
-

Saskaņojums ar Pasūtītāju
Trasējamības tabulas
atbilstība

-

Sekmīga izvēlēta
integratora pieslēgšanās
Integratora atsauksme par
dokumenta kvalitāti
100 % automatizēto testu
sekmīga izpilde
Trasējamības tabula pret
detalizētajām prasībām
Manuālo testu plāna
saskaņojums ar Pasūtītāju
100% testu izpilde
Trasējamības tabula pret
detalizētajām prasībām
Pozitīvs neatkarīgas
caurskates slēdziens
Novērstas drošības
caurskatē konstatētās
problēmas
Pozitīvs neatkarīgas
testēšanas slēdziens
Novērstas drošības testā
identificētās problēmas
Ātrdarbība atbilst
izvirzītajām prasībām

Automātiskie sistēmas
funkcionālie testi

Manuālie testi
(gadījumos, kad nav
iespējams veikt
automatizētos testus)
Tehniskā risinājuma
(arhitektūras) apraksts

Drošības tests (drošības
testu veic pieaicināti
eksperti)
Ātrdarbības testa
atskaite

-

-

-

Sistēmas kvalitātes
pārbaude
“Regresa” testēšana

-

Sistēmas kvalitātes
pārbaude
“Regresa” testēšana

-

Samazināt sistēmas IT
drošības riskus
Atvieglot sistēmas
uzturēšanu un sekojošu
modifikāciju
Samazināt sistēmas IT
drošības riskus

-

-

-

-

-

-

Pārliecināties, ka sistēma
spēj nodrošināt pietiekoši
liela lietotāju skaita
pieprasījumu apstrādi

-

Darbu grupa

Nodevums
instalācijas komplekts
(programmatūras kods
un instalācijas
rokasgrāmata)
Eksporta faila formāta
apraksts
iekšējo klasifikatoru un
LOINC apraksti
Shēmas reprezentācijas
XML struktūras apraksts
lietojamības caurskates

meklētāja prototipa
demonstrācijas

sākotnējā datu ielāde

Integratoru atbalsts

Integratoru apmācība

Dati (KV,KC,KA, KI un
klasifikatori) ielādēti
sistēmā produkcijas un
testa vidē
Izveidota integratoru
atbalsta sistēma
(palīdzības dienesta
sistēma, palīdzības
dienesta sistēma
procedūras, testa vide)
Izveidots apmācību
materiāls, novadīti 2
apmācību kursi.

Administratoru
apmācība

Izveidots apmācību
materiāls, novadīti 2
apmācību kursi.

atbalsts

Izveidota atbalsta
sistēma (palīdzības
dienesta sistēma,
palīdzības dienesta
sistēma procedūras,
testa vide)

garantija

Piegādes līgumā
iekļautas garantijas
prasības

Izmantošanas mērķis

Akceptēšanas kritēriji

-

uzstādīšana Pasūtītāja
testa un izstrādes vidēs

-

Pasūtītāja speciālists var
veikt patstāvīgi veikt
sekmīgu uzstādīšanu.

-

Nodrošināt iespēju pārnest
datus uz citām sistēmām

-

Saskaņojums ar Pasūtītāja
IT speciālistiem

-

Klasifikatoru publikācija eveselības integrācijas
platformā (IP)
Atvieglot grafisku shēmu
migrāciju

-

Saskaņojums ar Pasūtītāja
speciālistiem.

-

Apraksts atbilst izvirzītajām
prasībām

-

-

Dot iespēju potenciālajiem
lietotājiem ietekmēt
sistēmas lietojamības
aspektus
Dot iespēju veselības
aprūpes nozares
profesionāļiem iepazīties
un izvērtēt sistēmas
funkcionalitāti.

-

sagatavota darbam

-

-

Nodrošināt sekmīgu
integrāciju

Iesniegti lietojamības
caurskates protokoli,
konstatētie defekti ir
novērsti.
Demonstrācija veselības
aprūpes speciālistiem ir
sekmīga, iesniegts
dalībnieku saraksts un
protokols ar dalībnieku
komentāriem.
Dokumentu saturs
saskaņots ar veselības
aprūpes speciālistu (veikta
verifikācija).
Dokumenti apstiprināti
Integratoriem pieejami
atbalsta pakalpojumi
Integratoriem pieejama
testa vide

-

-

-

-

-

-

Veicināt integratoru
interesi integrēties ar
risinājumu

-

Nodrošināt efektīvu
sistēmas ekspluatāciju.

-

-

-

Nodrošināt sekmīgu
ekspluatāciju

-

-

Nodrošināt sistēmas slēpto
defektu novēršanu

-

Iesniegts apmācību
materiāls
Atskaites par veikto
apmācību un dalībniekiem.
Iesniegts apmācību
materiāls
Atskaites par veikto
apmācību un dalībniekiem.
pieejami atbalsta
pakalpojumi
pieejama testa vide

Garantijas saistības
iekļautas piegādes līgumā.

Testēšanas prasības
Testēšana
Izstrādājot testu kopu, ir jānodrošina vismaz sekojošs testu pārklājums:
1.
2.

API, tais skaitā sistēmas iekšējiem API – vismaz viens sekmīga izsaukuma un viens nesekmīga izsaukuma
tests uz katru no izsaukumiem;
Katrai “Detalizētu prasību dokumentā” identificētai funkcionālai prasībai jābūt vismaz vienam testa
gadījumam;

Testēšanas pabeigšana
Piegādātāja testēšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad:
1.

Tiek sasniegta 100% automatizēto testu izpilde;

2.

Tiek sasniegta 100% manuālo testu izpilde

3.11 Apmācības prasības
Integratoru apmācība
Piegādātājam jānodrošina vienas dienas integratoru pārstāvju apmācība 2 grupām, līdz 10 cilvēki. Apmācības
metode: klasē, lekcija un praktiskie darbi. Pirmais apmācības kurss organizējams 1 mēnesi pēc sistēmas
nodošanas ekspluatācijā, 2 kurss – 6 mēneši pēc ekspluatācijas uzsākšanas.

Administratoru apmācība
Piegādātājam jānodrošina vienas dienas administratoru apmācība līdz 3 cilvēkiem. Apmācības metode: klasē,
lekcija un praktiskie darbi. Apmācību kurss organizējams pirms ekspluatācijas uzsākšanas.

Lietotāju apmācība
Piegādātājam jānodrošina divu dienu lietotāju (darbinieku) apmācība līdz 10 cilvēkiem. Apmācības metode:
klasē, lekcija un praktiskie darbi. Apmācību kurss organizējams pirms ekspluatācijas uzsākšanas.

4 Projekta pārvaldības prasības
4.1 Projekta organizācija
Projekta organizācija
Projekta darbs tiek organizēts saskaņā ar līgumu un Pušu saskaņoto projekta pārvaldības plānu.

Projekta pārvaldības plāns
Projekta vadība tiek organizēta saskaņā ar pušu saskaņotu projekta pārvaldības plānu. Projekta procedūru
noteikšanā prioritāte ir Pasūtītājam. Projekta pārvaldības plāns tiek veidots atbilstoši standartam IEEE Std.
1058-1998, ievērojot šajā dokumentā noteiktās procedūras.

5 Garantijas prasības
Garantija
Piegādātājam ir jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana izstrādātajai Informācijas Sistēmai 24 mēnešu
laikā kopš Informācijas sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas. Garantija iekļauj vismaz šādus pakalpojumus:
1.
2.

Garantijas periodā Pasūtītāja pieteiktu problēmu (izņemot izmaiņu pieprasījumu) novēršana;
Preventīvu labojumu izstrādi un piegādi, gadījumos, kad Piegādātājs pats ir konstatējis problēmas
izstrādātajā programmu nodrošinājumā;

6 Uzturēšanas prasības
Sistēmas uzturēšana
Piegādātājam ir jānodrošina bezmaksas sistēmas bezmaksas uzturēšana 24 mēnešu laikā kopš Informācijas
sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas. Piegādātājam jānodrošina iespēju (uz komerciāliem pamatiem) turpināt
saņemt uzturēšanas pakalpojumu laika periodā ne mazākā kā 60 mēneši pēc ekspluatācijas uzsākšanas.

Integratoru atbalsts
Piegādātājam ir jānodrošina bezmaksas integratoru atbalsts 12 mēnešu laikā, kopš Informācijas sistēmas
ekspluatācijas uzsākšanas

