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e-aprūpe

➢ Unikāls Latvijā veidots e-risinājums, kas vienotā sistēmā 

uzturēs visu sociālo pakalpojumu sniegšanas kompleksu -

vajadzību izvērtēšanu; pakalpojumu plānošanu; pakalpojumu 

sniegšanu; kontroli . Tiek attīstīts un ieviests pakāpeniski. 

➢ Vajadzību izvērtēšanas daļa :  

➢ Latvijā veidota metodika (izmantojot pasaules praksi), kuras 

viena (neliela) daļa – līmeņa noteikšanai ietverta MK 288,

➢ APSis uzdevums: viena vērtēšanas procesa rezultātā nodrošināt

✓ 1. Tūlītējus, objektīvus un precīzus vērtējuma rezultātus : atzinumu 

sagatavošanu par visiem iespējamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem» / šobrīd klasifikatorā 24 ieraksti / kā arī konkrētus 

rīcības uzdevums «rekomendējamās darbības» /šobrīd 202 

✓ 2. izruku sagatavošanu atbilstoši visiem ārējiem normatīvajiem 

aktiem / šobrīd MK 288 kopā ar pašvaldībās izmantojamo izvērtējuma

anketu un Bartela skala/ drīzumā MK 805 



➢ Maksimāla ērtība lietošanā visur izmatojams gan 

stacionārā datora gan ar mobilo versiju (darbībām dzīves 

vietā), ievades lauki vairumā ir definētas izvēlnes 

«minimāla nepieciešamība rakstīt».

➢ Sistēmiska uzbūve - algoritmiska (izslēdzoša, 

pastiprinoša, nosakoša) sasaiste starp visiem informācijas 

laukiem – «sistēma reaģē uz katru info un izslēdz liekas 

darbības». 

➢ Savienojamība ar esošām sistēmām (SOPA, Kavis...)  

tehniski iespēja tikt savietotam ar e-veselība, PID ….

➢ Individualizēta lietotājs sistēma tiek konfigurēta 

individuāla lietotāja – pašvaldības, pakalpojumu sniedzēja, 

vajadzībām (pievienot iespējamos pakalpojumus, darbus, 

pakalpojumu sniedzējus, definējot specifiskus algoritmus 

vai principus )
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Ieguvumi 

✓ Darbinieks vairs nav «kalkulators» vai «rakstnieks» t.i. nedara 

mehāniskās darbībās ko var darīt arī mašīna. Var darīt to ko 

mācījies;  

✓ Process no zvana līdz lēmumam 6x ātrāks (pat neņemot vērā 

braukāšanu). Atslogojas, gan vērtētājs, gan dienesta vadība;

✓ Ar papīriem nav jābraukā ietaupās laiks un resursi 

transportam. Process turpinās visiem esot savās darba vietās;

✓ Var iesaistīt kolēģus. Rīgā - slimnīcu SD; pakalpojumu SD; 

✓ Iespēja uzturēt individualizētu nodrošinājumu, atbilstoši 

esošajai praksei  

✓ Visa informācija operatīvi pieejama – iespēja objektīvi pārzināt 

vajadzības un plānot nākotni;

✓ Rīgā - 30 papīra lapu vietā 1; 

✓ Darbinieka pašapziņa.



Lai sāktu lietot www.e-aprūpe.lv

✓ Pašvaldība sazinās ar sia «e-aprūpe»: info@e-aprupe.lv un informē 

par savu interesi;

✓ Puses e-pastā vienojas par tikšanās laiku pašvaldībā 

demonstrācijai un par izmēģinājuma pieslēgumu (testa vidē). 

Sistēmas pielāgošanai informē par darbiniekiem, kas izmēģinās un 

vēlams nodrošina vienu planšeti, (vajadzības gadījumā e-aprūpe 

planšeti uz izmēģinājuma laiku (2 nedēļas) var nodot lietošanā);   

✓ E-aprūpe sagatavo «testa klientu» un testa vidi pašvaldībai aktivizē 

pieslēgumu. Klātienē kā arī izmēģinājuma laikā attālināti konsultē 

par lietošanu; 

✓ Izmēģinājuma laikā, pašvaldība informē par potenciālo lietošanas 

apjomu un sia «e-aprūpe» nosuta pašvaldībai individualizētu 

piedāvājumu ; 

✓ Ja piedāvājums ir pieņemams, sia «e-aprūpe» nosuta pašvaldībai 

līguma projektu ar pielikumiem. 
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